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ПЕРЕДМОВА 
З пропозиції Державного Видавництва України Тех¬ 

нічний відділ ІУН.УЕ прийняв на редагування технічні 
та застосовані терміни словника військової термінології, 
якого упорядкували С. та О. Якубські. Для переведення 
цієї роботи відділ обрав комісію в складі: члена відділу 
Д. В.^Панкевича, філолога відділу Ю. Г. Кондрачука та 
автора словника С. В. Якубського. Ця комісія розпочала 
свою роботу 1 лютого 1927 року й закінчила 15 травня 
1927 року, відбувши 44 засідання. Технічні та застосо¬ 
вані терміни військового словника комісія перевірила та 
погодила з термінами, що їх ухвалили різні секції від¬ 
ділу, і ці терміни в словникові позначено зіркою, а решту 
термінів загальномовного характеру комісія не редагу¬ 
вала, і їх подано в словникові на підставі наукових 
матеріялів за відповідальністю авторів .словника С. та 
О. Якубських. і 

Зважаючи на те, що українська технічна терміноло¬ 
гія, а військова особливо, малодосліджена, терміни, що 
їх зредагував Технічний відділ, треба вважати за про¬ 
екти військової української термінології, яка згодом буде 
досліджена та вдосконалена. Тому президія Технічного 
відділу прохає читачів подавати на адресу відділу (Київ, 
бульвар Шевченка, 14, Технічний відділ ІУНМ) свої 
поради та зауваження до зредагованого матеріалу. Всі 
поради та зауваження Технічний відділ прийме з по¬ 
дякою та й використає їх у дальшому виданні фахового 
військово-морського словника. 

Президія відділу Інституту 
Української Наукової Мови УАН. 
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ВІД УПОРЯДЧИКІВ 
Складаючи цього словника, упорядники не мали мож¬ 

ливосте подати повної військової термінології через 
обмеження розмірами словника, що й так виріс майже 
удвоє проти наміченого розміру. Тому довелося обмежи¬ 
тися тільки головнішими термінами, що їх упорядники 
вибрали з військових статутів, додавши до них лише 
слова з царини щоденного військового вжитку. 

Терміни, що складаються з кількох слів, здебільшого 
подано на кожне слово, за винятком тих випадків, коли 
слова,,вжито. не в початковій формі. Так, „механизм по- 
дающйй" можна шукати і на „механизм" і на „подагощий", 
а „стол угломера" — лише на „стол". 
Що-до вибору термінів та їх перекладу упорядники 

мали в користуванні такі матеріяли: 
Дисциплинарннй устав РККА. Изд. 2-е „Воєнного 

Вестника". 
Дисциплінарний статут РСЧА. Вид. ДВУ. 1926. 
Устав внутренней служби. 
Устав гарнизонной служби. 
Залоговий статут. Вид. Школи Червоних Старшин. 

Харків, 1924. 
Наставление по инженерно-техническому делу для 

командного состава всех родов войск. 
Наставление по обозному делу РККА. 
Руководство по веденню воєнних игр с комсоставом 

РККА. 
Наставление для перевозки по железннм дорогам 

войск РККА. 
Положение о порядке воинских торжеств. 
Боевой устав пехотн, ч. І. Изд. 3-є Воєнного Вестника. • 
Бойовий статут, ч. І. Вид. ДВУ. 1926. 



Полевой устав, ч. II. 
Боевая служба пехотьі. 
Стрелковие устави, ч. І. 
Винтовка образца 1891 г. 
Рушниця.зразку 1891 р. Вид. Школи Червоних Стар 

шин 1924 р. 
Револьвер системи „Наган" обр. 1895 г. 
Станковий пулемет системи „Максима". 
Ручной пулемет системи „Люиса". 
Ружейние и ручние гранати. 
Ручной пулемет системи „Кольта". 
Автомат Федорова. 
Стрелковий устав, ч. II. 
Стрелковий устав, ч. III, вип. 1 и 2. 
Проекти перекладів статутів: 
Револьвер системи „Наган". 
Станковий кулемет системи „Максима". 
Ручний кулемет системи „Люїса". 
Рушничні й ручні гранати. 
Боевие устави артиллерии: 
Материальная часть 76 мм полевой пушки о'бр, 1902 г. 
Материальная часть 76 мм горной пушки обр. 19<-9 г. 
Материальная часть 76 мм зенитной пушки. 
Материальная часть 122 мм гаубици обр. 1910 г. 
37 мм пушка Маклена. 
Бомбомети, миномети и ручние гранати (атлас). 
Правила стрельби. 
Применение приборов для стрельби. 
Устави артиллерии изд. 1919. 
Воевой устав конници, ч. 1 и 2. 
Наставление по телеграфно-телефонному делу. 
Наставление по войсковой маскировке. 
Сведения по военно-химичесному делу. 
Нилус и Маркевич. Курс артиллерии, ч. І. Взрнвча- 

тне вещества. 
Руководство служби полевой артиллерии, отд. VII. 

Аммунвция. 
Строевой устав авиации. 
Наставление по боевому применевию воздушннх сил. 
Боевой устав броневих сил. 



Руководство по веденню войскового хозяйства. 
Польско-русский воєнний словарь. Изд. „Воєнного 

Вестника". 1926. 
Английско-ргсский словарь воєнних терминов. Сост. 

Войнилович-Няньковский. Изд. „Война и техника". 
Правильник піхотинців. Розділ І Львів, 1914, вид. 

„Січового Союзу". 
Російсько-український словник УАН, тт. І та III, вип. 1. 
УманеЦЬ і Спілка. Словарь Російсько-український. 

Вид. ДВУ. 1925. 
Б. Грінченко. Словарь української мови. Вид. ДВУ. 

1925 р. 
Г. Голоскевич. Український правописний словничок. 
Акад. Тутковський. Словник геологічної термінології. 
О. Курило. Словник хемічвої термінології. 
КалиНОвич. Словник Математичної термінології. 
О. Ізюмов. Російсько-український словник. Вид. „Кни- 

госпілки". 1926. 
Сабалдир. Практичний російсько-український словник. 
Т. Секунда. Словник з обсягу механіки. 
Практичний російсько-український словник для вій¬ 

ськових (вид. Школи Червоних Старшин, 1924) та инші 
словники. 

Для слів, що їх немає в зазначених словниках, упо¬ 
рядники мусили подавати свого проєкта перекладу. 

Оскільки військову термінологію ще не усталено 
остаточно й упорядники цього словника мають замір 
і надалі працювати в цій галузі, вони звертаються з про¬ 
ханням до всіх осіб, які користуватимуться з цього 
словника, повідомляти їх за необхідні поправки й зазда¬ 
легідь складають подяку за поміч у цій праці. 

Упорядники складають подяку начальницько*"'” скла¬ 
дові Школи Червоних Старшин 1926 року за »г>иіч у ви¬ 
биранні термінів. 

1 січня 1927 року, 

м. Київ. 





•Абордаж — абордіж, -жу. 
•Абрис — ббрнс, -су. 
•Авангард — авангард, -ду. 
•Авангардний — авангардний; 

А. бой — бій авангардний. 
Аванс — авінс, -су. 

•Аванпост — аванпост, -ту. 
•Авария — аварія, -рії. 
•Авиатор — авіатор, -ра. 
•Авиация— авіяція, -и,ії. 
•Авиационньїй — авіаційний. г 
•Автобатарея — автобаторія, 

-рії. 
•Автоброневой — автопінцер- 

вий. 
•Автомат — автоиіт, -та. 
•Автоматический, -ки — авто¬ 

матичний, -но; А. пушка — авто- 
" китична пушка; А. огонь — авто¬ 

матичний вогПь; А. оружие — 
автоматична вбрбя. 

* А втом обиль— автомобіль, -ля; 
А. бропевой — автомобіль пан¬ 
церний, автопанцерник; А. до* 
рожний — автомобіль дорбжній; 
А. легковой — пасажирний авто¬ 
мобіль; А-ная часть — автомо¬ 
більна частина; А-ннй отряд — 
автомобільний загін; А-пьій транс¬ 
порт — автомобільний трінс- 
иорт. 

•Автомотоциклетньїй полк.— 
автомотоцпклетний полк. 
•Автономна — автономія, -мії, 

самоврядування. 
•Автономний — автономний; А. 

мина — автономна міна. 
Авторитет — авторитет, -ту. 
Авторитетний—авторитетний. 

•Автосмесь — автомішанїша, 
-ии. 
•Автотранспорт — автотранс¬ 

порт, -ту. 
Агент — агент, -та. 
Агентура — агентура, -ри. 

•Агентурний — агентурний; А. 
разведка—агентурна розвідка. 

Агитация—агітація, -ції. 
•Агитационний снаряд — агі¬ 

таційний гармітень. 
Агигировать —■ агітувітп. 
Агиткампания —агіткампанія, 

-пії. 
•Агитповозка — агітвіз, -вЄза. 
•Административний — адміні¬ 

стративний; А. должность —адмі¬ 
ністративна посада; Администра- 
тивно - хозяйственннй состав — 
адміністративно -господйрчий 
склад. 

Адрес — адреса, -си; по адре¬ 
су -на адресу. 



Ч, 
Адский Анкерний 

♦Адский — пекельний; А. ма- 
шипа — пекельна машина; А. 

огонь — пекельний вогОнь. 
♦Ад’ютант — ваачкОвий, -ого. 
Азартний — рпсковйтий, за¬ 

пальний, газардОв(н)ий; А. игра— 
гавардОв(н)а гра. 
♦Азбест — азбест, -ту. 
♦Азбестовий — азбестовий; А. 

набивка — азбестова щільпицн; 
А. шнур — азбестовий шпур. 
♦Азимут — іізимут, -ту. 
♦Азотний — агатовий; А. кис¬ 

лота — азОтова кислоті. 
Академик — акадечік, -ка. 
Академический — академічний. 

♦Академия — академія, -мії; 
А. артиллерийская—артилерійна 
академія; А. воздушпого флота — 

академія повітрянії фліти; А. во¬ 
єнная—військова академія; А. во- 
енно-медицииская—військіво-ме- 
дйчна академія; А. военао-техни- 
ческая —військОво-технічна ака¬ 
демія. 
♦Аккумулятор—акумулятор, -ра. 
♦Аккумуляторний — акумуля¬ 

торний; А. батарея — акумуля'- 
торпа батерія. 
Анкуратний—акуріітоий; (точ- 
кьій, псполтітельяшй) дба¬ 
лий, ретельний, справний. 
♦Анролеин — акролетна, -пи. 

Акт — 1) акт, -ту; дія, д/ї; 
2) акт, документ,-та; 3) (пьесьі) 
Дія, дії. 
♦Активированний — активіва- 

£ий; А. уголь — активований вус- 
в’ль. 

♦Активность — активність, -но- 
сти. 
♦Активний, -но—активний,-по; 

А-ная оборона — активна оборОпа. 
♦Анустичесиий — акустичний. 
♦Алебастр — алябйстер, -тру. 
♦Алидада—альгід&да, -ди; А.- 

висотомер—альгідада-внсотомі'р. 
♦Аллюр — алюра, -ри. 
♦Алюминий — алюм/ній, -нію. 
♦Алюминиевий — алюміпійний. 
♦Амальгама — амальїііма, -ми. 
♦Амальгамировать — амальга¬ 

мувати. 
♦Аматол — аматОл, -лу. 
♦Амбразура ♦- амбразура, -ри; 

А. щель — щілйпа амбразури. 
♦Амбразурний — амбразурпнй. 
Амбулаторна — амбулаторія, 

-рії. 
Амбулаторний-амбулатОрний; 

А. прием—амбулатОряе приймання. 
♦Аммиак — амоніяк, -ку. 
♦Амм: нал — амоніл, -лу. 
♦Амплитуда движения— амплі¬ 
туда руху. 
'Ампулька — ампульк< -кп. 
Ампутировать — ампутувати, 

відтпеіти. 
♦Амуниция—амуніція, -ції. 
♦Амуничение — зашОр^ваопя. 
♦Амуничить — заиіОрувати. 
♦Анализ — аналіза, -зи. 
♦Ангар — ангар, -ру. 
♦Анемометр—анемометер, -тра. 
♦Анилин — аніліна, -ни. . 
♦Анкер — іпкер, -ра. 
♦Анкерний — інкерний; А. кол 

—інкерний кілок. 



Арьергардпьій Анкета 

Аннета — анкета, -ти. 
*Антабка — аптабка, -ки. 
*Антенна — антена, -нн. 
♦Антимоний — антимоній, -нію. 
♦Аппарат — апарат, -ту, А. дьі- 

мовой—апаріт димовий; А. лета- 
тельньїй—літний апарат: А. пар- 
тпйний— апарат партійний; А. 
нолитический — апаріт політйч- 
нпй; А..телефонний, конечний— 
— апаріт телефонний, кінцевий. 

*Аппаратная двуколка — апа¬ 
ратна бідка. 
♦Аппарель — анаредя, -лі. 

^♦Апроши — апрОші. 
Аптечний — аптечпий; А. дву- 

колка—аптечна бідка. 
Арест — арешт, -ту; домаш- 

пий арест—домОвнй арешт. 
Арестант — арештант, -та. 
Арестантсний — арештант¬ 

ський; А. отделепне—арештант¬ 
ський відділ, -лу.[заарештувіипя. 
♦Арестование — арештування, 
♦Арестованний — заарештова¬ 

ний, арештований; книга аресто- 
вавннх — книга заарештованих. 
♦Арестовать, заарестовать, 

арестовивать — арештувати, за¬ 
арештувати, заарештовувати. 
♦Арна — лук, -ку. 
♦Арнан — аркіп, -па; А. фу¬ 

ражний—ужйсько, -ка. 
♦Арматура — риштунок, -пку. 
♦Арматурний — риштупкОвиЙ; 

А. список—риштуикОвий реєстр. 
♦Армеец — армієць, -мійця. 
♦Армия — армія, -мії. [вона. 
♦Армия Красная — А'рмія Чер- 

♦Армейсний —армійський, вій¬ 
ськовий. 
♦Арсенал -і- арсепіл, -лу. 
♦Арсенальний — арсенільний. 
♦Арсин — арсен вОдень, -дня. 
♦Артиллерист— гариітник, -ка. 
♦Артиллерия — артилерія, -рії; 

А. баталиоиная—батальйОнова ар¬ 
тилерія; А. дальнобойная—дале¬ 
кобійна артилерія; А. дививиоп- 
ная—артилерія дивізійна; А-ве- 
питная — артилерія зенітна; А. 
конная—артилерія кіппа; А. кре- 
постная—артилерія фортечна; А. 
особого назначошія — артилерія 
особливого призначення; А. поло¬ 
вая—артилерія польові; А. пол¬ 
ковая—артилерія полкові; А.про- 
тивоштурмовая — протиштурмові 
артилерія; А. сопровождепия — 
артилер’я супровідна; А. трактор¬ 
ная— трікторна артилерія; А.траи- 
шейяая — траншейна артилерія. 
♦Артиллерийский — артилер/й- 

нпй, гарнітппй; А-я панорама— 
—артилерійна панорама; А. под- 
готовка— аргилерійпа підготОва; 
А-ая разведка—артилерійна рОз- 
відка; А-ая часть—гарматна ча¬ 
стіша; А-ая школа — гармітна 
школа; А-ский огонь—гармітнпй 
вогОнь; А-ский парк—артнлерій- 
ний парк; А-ский полк—гармат¬ 
ний полк; А ское довольствие— 
артилерійно постачання. 

•Арчак — леичнк, -ка. 
♦Арьергард — ар’ергірд, -ду. 
♦Арьергардний—ар’єргардОвпй; 

А. бой—ар’єргардОвий бій. 



Ассигнование — асигнування. 
Ассигновать — асигнувіти. 
Ассигновна — асигніта, -ти, 

асигнувінпя. 
Ассистент — асистент, -та. 

♦Астролябия — астроля'бія, -бії. 
♦Астрономический— астроно¬ 

мічний; А. пункт— астрономіч¬ 
ний пункт. 
♦Асфальт — асфільт, -ту. 
Атава — отава, -ви. 
♦Атана — атака, -ки; А. вне- 

запвая—атіка пігла; А. вовдуїп- 
ная—повітряні атіка; А. газоба¬ 
лонная— атака газобалонна; А. га¬ 
зовая—атіка газова; А. минная— 
атіка мінна; А. облаком — атака 
хмірою; А. огнеметная — атака 
вогнеметна; А. ответпая — атіка 
зворОтна; А. простая—атака зви¬ 
чайна; А. решптельная—атіка рі¬ 
шуча; А. сквовная—атіка кріз¬ 
на; А. стремительиая —навільпа 
атака; А. фланговая—атіка флан¬ 
кові; А. фронтальная — атіка 
фронтільна;возобновнть Атаку— 
відновити атіку; производить А. 
— робити, переводити атаку; 
контратака— контратака. 
♦Атаковать, атаковьівать — 

атакувати, атаковувати. 
♦Атакованньїй — атакОвавпй. 
Атлетика — атлетика, -ки; А. 

легкая—атлетика легкі; А. тя- 
желая—атлетика важка. 

♦Атмосфера — атмосфера, -ри. 
♦Аттестат — атестіт, -ту; А. 

денежпцй—атестіт грошовий; А. 
па мнльное довольствие—атестіт 
па милові постачання; А. на чай- 
пое довольствие — атестіт на 
чайові постачіння; А. продоволь- 
ственпмй — атестіт харчовий; 
А. фуражний — атестіт фуріж- 
ний. 
♦Аттестационньїй — атестаці'й- 

ний;^ А. комнссия—атестаційна 
комісія; А. соответствпе—атеста¬ 
цій на відповідність. 
♦Аттестация—атестація, -ції. 
♦Аттестовать, аттесто- 

вьівать — атестувіти, атестОву- 
вати. 

Аттестованньїй — атестова¬ 
ний. 

Аунцион — авкціОн,.-ну. 
♦Ацетилен — ацетилів, -ну. 
♦Азродром — аеродрОи, -му. 
♦Азронавигатор-аеронавігатор, 

♦Азроплан— аероплан, -ну; про- 
тивоазропланвая установка—нро- 
тпаеропліпне уставлення. 
♦Азрос’емка—аероздійміппя. 
♦Азрофотос’емка — аорофото- 

графувінпя. 
♦Азростат — аеростіт, -ту;^А. 

прнвязной—аеростіт прив’язний. 
♦Азрофотография — асрофото- 

гріфія. 



Баба Батальо 

Б 

*Баба — бііба, -би. 
♦Бабка (надкопьітная 

кость) — бібка,-кн; (неболь- 
тая наковальня)—Шкйу-кп. 
♦Багор — очепа, -пи. 
♦Бадья — цебер, -бра. 
♦База — біза, -зи; Б. операци- 

ониая—біза операційна; Б. пе¬ 
редовая—біза передовії; Б. про- 
довольствеппая- база харчова; Б. 
промежуточная — біза проміжна; 
Б. фронтовая — біза фронтові. 

Базироваться — базуватися. 
♦Базис — біза, -ви. 
♦Бак — бак, -ка. 
♦Баклага — боклаг, -гу. 
Баклажка — бовлажбк, -жка. 
Балахон — балахон, -па. 
♦Балда — довбня, -ні. 
♦Балистит — балістит, -ту. 
♦Балка (мнж.) —трям, -му; Б. 

(потолочная)—свблок, -ка; Б. 
(топогр.).—балка; Б. переводп- 
на— слиж, -жа; балочное строение 
(моста) — трямові мостові будбва. 
♦Балласт — баласт, -ту; (для 

судов) савур,-ру. 
♦Баллистина—балістика, -ки; Б. 

ваешняя—балістика зовнішня; Б. 
внутренняя —балістика середіва. 
♦Баллистический—билістйчдий; 

Б. водни — балістичні хвилі; Б. 
дашше — балістичні дані; Б. ка- 
чества—балістйчні якості;Б. све- 
дения — балістйчні відомості. 

♦Валлон — бал<іп, -ну. 
♦Балочньїй — трямовйй. 
♦Банда — ватіга, банда. 
♦Бандаж—{колеса) шйпа, -ни; 

(проволочншй) пов’язь, -зя. 
Бандитизм — бандитйзм, -зму. 
♦Банка — бінка, -ки; Б. жестя- 

ная — бляшанка; Б. минеая — 
мінний кущ. 
♦Банкет — виетупка, -ки.. 
♦Банник— щітка, -ки; Б. рав- 

рядпик — щітка розрядник; Б. 
щетинний — щітка волосяні. 
♦Банно-прачешно дезинфекци- 

онньїй отряд — лізне-прільио- 
дезинфекційний відділ. 
♦Баня — давня, -ні. 
♦Барабан—барабін, -па; Б. лям¬ 

ба—барабан лімбу; Б. отража- 
теля — барабан відбивача. 
♦Барак — барік, -ка. 
♦Барашек — баранчик, -ка; Б. 

важішной —затискний баранчик. 
♦Баржа — біржа, -жі. 
♦Барка — бірка, -ки. 
♦Баркас — баркіс, -са. 
♦Барометр — барометер, -тра. 
Баррикада— барикада, -ди. . 
♦Барьер — бар’єр, -ра. 
♦Бастион — бастіін, -пу. 
♦Батальон — батальйон, -ну; Б. 

понтонний — батальйон поптів- 
ний; Б. саперний — батальйон 
саперний; Б. связи — батальйон 
8ВЯ8В^. 



Батальоиннй Безвнходнмй 

♦Батальоннмй—батальйАиовий; 
Б. артиллерия — батальйАнова 
артилерія; Б. резерв — батальйА- 
иова резерва; по-батальопно — 
батальйонами. 
♦Батарейний — баторійпий; Б. 

очоредь — батерійна чергА. 
♦Батарея — батерія, -рії; Б. 

аккумуляторпан—батерія акуму¬ 
лятор па; Б. гаубичная — гавбнч- 
на батерія; Б. горпая — батерія 
гірська; Б. замаскированеая — 
батерія вамаскАвапа; Б. коппая — 
батерія виша; Б. ложная — ба¬ 
терія фальшива; Б. тяжелая — 
батерія важка; „Батареєю (ору¬ 
дними), правое (левое), огонь"— 
„Батер{ею (гарматами), права (лі¬ 
ва), вогАнь". 
♦Батман (толчок)—бАтмАпІ?-на; 

„Б. налево“ — „бАтмапа вліво"; 
„Б. направо"—„бАтмана впрАво". 
♦Барометр—барометер, -тра. 
♦Башенна — вежка, -ки. 
♦Башенньїй — вежовйй; Б. ору¬ 

дне — вежовА гармАта; Б. уста¬ 
новка — вежова устАва. 

Башльїн — башлик, -кА. 
♦Башман—черевик, -ка; Б. (на¬ 

конечник на свае) — заківка, 
-ки; Б. кояіаппий — черевик пікі- 
ряиіій; Б. тормазиий — гальмо¬ 
вий черевик; Башмачний тор- 
маз -- черевичне гальмА. 
♦Башня — вежа, -жі. 
Бдительность—чуйність, -по¬ 

сти, невсипущість, -1Ц0СТП; (за- 
ботливость) — дбайливість, 
-вости. 

Бдительнмй — чуйний, невси¬ 
пущий; (заботливий)—дбай¬ 
ливий. 
♦Бебут — бебут, -ту. 
♦Бег — біг, -гу; Б. па лнжах — 

бігання лижвами; Б. скорост- 
ньій — біг па швидкість; Бегом 
марш - бігАм руш; бегучий уяел— 
бігучий вузол; паходиться в бе¬ 
тах — бути втікачем. 

Бегать — бігати. 
♦Зегльїй —утікАч, -чА; побіж¬ 

ний; Б. осмотр — побіжний 
Агляд, -ду; Б. огонь — перебіж¬ 
ний вогАпь. 

Бегство — утікАнпя, утеча, 
•чі; обратнть в б. — погнАти. в 
рАзтіч; обратиться в б. — повер¬ 
нути навтіки. 
♦Бегун — бігун, -нА. 
Бедро — стегнА, -нА. 
Бедствие — лихо, -ха, бідА, 

-дй; Б. народпое — лйхо нарАд- 
нс; Б. общественное — лйхо гро- 
мАдське. 

*Без разделений — бе8 пАділу. 
♦Безбрустверньїй—бевбрустве- 

ровий; Б. окоп — безбрустверо- 
вий шанець. [-ші. 
♦Безветрие — безвітря, тйша, 
Безвкусньїй — (о пище) пе- 

смачнйй; (о газе) — без смаку. 
♦Безвлашньїй — бе8ВолАгий. 

. *Безвоздушньій — безповітря¬ 
ний. 

Безвольний —безвА(і)льний. 
•БезвредниЙ — пешкідннй. 
Безвьіходньїй — безвихідний, 

безпорАдний. 

<г 



Бездействие Бесперебойпость 

Бездействие — бездіяльність; 
Б. власні — бездіяльність вліди. 
♦Бездорожье — бездоріжжя. 
♦Бездимний — бездимний; Б. 

порох — бездимний пброх. 
Беззаветний, -но— безогля'д- 

пий, -но, без вагіния, ие вагіючнсь. 
Беззащитность — безвахнс- 

вість, -пости, безоборбнність, 
-пости. 

Беззащитньїй — беззахисний, 
безоборонний. 

•Беззвучний, -но — беззвуч- 
ний, -но. 
♦Безмен (пружинньїй) — кін- 
тар, -ра. 

Безнаказанность — безкар¬ 
ність, -ности. 

Безначалие — бевуря'ддя. 
♦Безоблачний, -но — безхма¬ 

рний, *(п)о. 
Безоговорочно —бевнеречно. 

*Безопасность — безпека, -кп; 
бить в б. — бути убезпечеиим. 

Безопасно — безпечне, -но. 
♦Безопасний — безпечний; Б. 

зона—безпечна зона. 
♦Безоружний — неозброєний. 
*Безостановочньій, -но — не¬ 

впинний, -по, безупинний, -но. 
Безотлагательньїй, -но — не- 

відкліднпй, пильний, -но, невід¬ 
кладно, пе відкладіючж 

Безотлучно — невідхідно, не¬ 
відступно. 

Безрезультатний, -но — без¬ 
результатний, -но, даремний, -по, 
без наслідку. 

Безуспешний, -но — мірний, 
-не, -во; надаремний, -пе(о). 

Безьімянний палец — підмі¬ 
зинний цілець. 
•Белила — білило, -ла. 
♦Белильная известь — хлоро'ве 

вапно. 
♦Белить, беливать (здание)— 

бі л йти, вибіляти; Б • ить известью— 
вапнити, ваппувітн. 
♦Белий — білий; Б. жесть — 

бля'ха, -хи. 
Бо льє — білизна, -пи. 

♦Бензин — беезйпа, -ои. 
♦Бензинний— бен8Йновий;б-ная 

двуколка — бензинова бідка. 
♦Бензиномотор — бензиномотор, 

-ра. 
♦Бензол — бензол, -лу. 
♦Берег — беріг, -рега; Б. об¬ 

ривистий — беріг урвистий, 
крутобережжя; Б. отвеспий — 
стрімкий беріг, стінувітий бе¬ 
ріг. 

Береза — берега, -зи. 
Березовий — березовий. 

♦Берма — вйступка, -ки. 
♦Бертолетовая соль — берто¬ 

летова сіль. 
Беседа — бесіда, -ди, розмо¬ 

ва, -ви. , 
Беснонечний, -но —■ безмір¬ 

ний, бозкрійній, без міри, без 
крію. ' , 

Беспартийний — позапартій¬ 
ний. 
♦Бесперебойность—безперерв¬ 

ність, -ности. 
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Боспокоить 

Беспокоить— непокоїти, тур- 
бупіти, бентежити. 

Беспорядон —пелід, безладдя. 
Беспренословньїй, -но — без¬ 

суперечний, бевпереч. 
•Беспрерьівнмй, -но — безпе¬ 

рервний, -но, безперестань. 
♦Беспроволочньїй — бездрото¬ 

вий; Б. телеграф — бездротовий 
телегріф. 

*Бессрочньій — безтерміновий, 
безстроковіій; Б. имущество — 
безстрокове майнО; Б. отпуск - 
безтермінова відпустка. 

*Бесформенньій — безфОрмпий. 
*Бесцветньій — безкОлірний, 

безбірвний; Б. газ — безкОлір¬ 
ний газ. [пий, -по. 

Бесцельньїй, -но — безціль- 
*Бесшумньій, но — бовшумний, 

-по, погаласлйвнй, -во, без га¬ 
ласу. 

*Бетон — бетОн, -ну. 
*Бетоньерка — бетоня'рка, -ки. 
*Беч‘бвка—мотуз, -зу, -швОр- 

ка, -ки. 
Библиотека — бібліотека, -ки, 

кпигозбірня, -ні. 
*Бивак — бівік, -ку; стать би- 

ваком — стати бівіком; стоять па 
бпваках — бівіком стояти. 
♦Бинфордов шнур — БікфОрдів 
шнур. 

*Билет — білет, квитОк, -тка; 
Б. отпускной — відпускний Сіл От. 

*Бинокль — бінокль, -ля; приз- 
матический Б. — бінОкль приз¬ 
матичний. 

Бинт — бинт, -та. 

Блокировать 

Бинтовать —бпнтувіти, обвя- 
зувати. 

*Бирна — бирка, -ки; карб, -бу. 
*Битва — бій, бОю; вступить в 

битву— до бою стати. 
Бить—бити; (кнутом)—ба- 

тОжити; Бить 8адом (лягать)— 
бриніти, -ся. 

Благодарность — дя'ка, -ки; 
Б. в приказе — дя'ка в иаківі; 
„Благодарим“—„щиро дякуємо". 

Благоприятнмй, -но — спри¬ 
ятливий, -ВО; Б. условия — спри¬ 
ятливі умови; Б. исход — щасли¬ 
вий кінець. 

*Благоустройство — доброу- 
стрій, -ОЮ; упорядкування. 

Бланк —блйиок, -ику. 
*Блесн— блиск, -ку. 
"Блестка — блискітка, -тки. 
*Ближний, ближайший—близь¬ 

кий, пайближчий; Б. бой — 
близький бій; Б. дистапция — 
близькі дистанція; Б. огонь— 
близький вогОнь; Б. от’е8Д — 
близький від’їзд; Б. разведка — 
близька рОзвідка. 

Близость—близькість, -КОСТИ; 
по-близости — поблизу. 

*Блиндаж — бліндаж, -жу; Б. 
легкий — легкий бліндаж. 

*Блиндировать— бліндажувітл. 
*Блиндированньій — бліндажО- 

ваннй. 
*6лок — блок, -ка. 
" Блокада — блокіда, -ди. 
^Блокгауз — блокгівз, -зу. 
*Блокировать—блокувіти, об- 

ступіти. 
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Бдуждать БоП 

*Блуждать, блудмть — блука¬ 
ти, блудити. 
♦Блуждающий — мандрівний; 

Б. дуч — мапдрівпий промінь. 
*Бляха — бляха, -ха. 
* Бляшка — бля'шка, -кн. 
Бодрствовать — не спіти. 
Бодрьій — бадьорий; сделать- 

ся бодрео—побадьорішати." 
*Боевой — бойовий, бійний; Б. 

втулка — бійппй утулок; Б. го- 
і товпость — готівість бойові; Б. 

доятольность—бойові діяльність; 
Б. единіща — бойова одиниця; 
Б. задача — бойове завдіння; Б. 
лішия — бойові лінія; Б. лпчип- 
кі — буйний шрубак, -кі; Б. 
ось — бійна вісь; Б. плоскоеть — 
бійна пліща; Б. познция — бойо¬ 
ві позиція; Б. пружина — бій- 
па пружина; Б. служба пехотьі — 
бойові сл|жба піхіти; Б. стрель- 
ба—бойове стріляння; Б. часть— 
бойова частина; Б. щель — бій- 
на щілина; Б. питапие—бойове 
постачіння; Б. столкповение — 
бойові сутичка; Б. взвод—буй¬ 
ний звід; Б. внрез-бійиий ви¬ 
різ; Б. виступ — бійний виступ; 
Б. виход бойка — бійний вихід 
розбивана; Б. гробень — бойовий 
гребінь; Б. заряд — буйний за¬ 
ряд; Б. комплект — буйний ком¬ 
плект; Б. конь — муштроїшй КІНЬ; 
Б. патрон — бойний яаб/й; Б. по¬ 
рядок — бойовий порядок; Б. рас- 
чет — бойовий розрахунок; Б. со¬ 
став — бойовий склад; Б. ста¬ 
нок — бойний станок; Б. устав — 

бойовий статут; Б. участок — 
бойова дільниця; Б. гази — бойо¬ 
ві ГІ8И; Б. ДОЙСТВИЯ— бойові дії; 

Б. припаси — бійні припісн; Б. 
свойства — бійні властивості; Б. 
форми етрол—бойова фірма ладу. 

*Боевик — бойовик, -ка. 
*Боен — розбйвач, -ча. 
*Боеприпасьі— бійні припаси, 

-сів. 
*Боеспособність —б068ДІТ- 

пість, -ности. 
Боеслособньїй — боєздатний. 

*Боец — бо^ць (бійця); столк- 
повение бойцов — сутичка бійц/в. 

*Бой — бій (бію); Б. аван¬ 
гардний— бій авангардівпй; Б. 
арьергардний— ар’єргардівий бій; 
Б. артиллерийский — бій гарміт- 
пий; Б. ближпий — бій близький; 
Б. в горах —• бій у гірах; Б. в 
лесу — бій у лісі; Б воздушпий— 
бій повітряний; Б. в населешшх 
пунктах — бій у залюднених 
пунктах; Б. вольний —бій віль¬ 
ний; Б. встречпмй—бій зустріч¬ 
ний; Б. групповой — бій гру¬ 
повий; Б. ночпой — пічний бій; 
Б. наступателмшй — бій напад- 
ний; Б. оборопительпнй —• бій 
оборіпппй; Б. откритий — бій 
відкритий; Б. отступательпий — 
відстуїшйй бій; Б. преднамереп- 
пнй — бій навмисний; Б. руко¬ 
пашний — бій рукопашний; Б. 
уличпнй—бій вуличний; Б. штн- 
ковой — бій багнетівнй; боєм 
управлять—керувати бієм; место 
б. — бойівище. 
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Бойпица Борозда 

♦Бойница — бійпйця, -ці; Б. от- 
критая — бійииця відкрита; Б. 
покритая — бійнйця вкрита; щв- 
ки бойннии — щіікя біЙинці. 
♦Бойня (скоти)—різнйця, -ці. 
Бон — бік (бііку), 

♦Боковой — боковий, бічийй; 
Б. ветер — боковий вітер; Б ли- 
нсйка (в лагере)—бокова ліній¬ 
ка; Б. кришка — бокові покриш¬ 
ка; Б. щель — бокова щілина; 
Б. охрапеппе — бокова охорОпа; 
Б. аваигард — боковий авангАрд- 
Б. відступ — боковйй вйступ; Б. 
иаблюдательний пункт — боковйй 
стежовий пункт; Б. отряд — бо¬ 
ковйй 8агш; Б. пореключатель 
(тел.) — боковйй перемикач; Б. 
уровень — бокова поземипця. 

Бокс — бокс, -су. 
♦Болванна — підібок, -бка. 
Болезнь— хворОба, -би, хвО- 

рість, -рости; Б. повальная—по¬ 
шесть, -ти. 

Болеть (бить больньїм)—хво- 
рувіти на що, нездужати на що. 
♦Болотистий, болотний—бо¬ 

лотистий, болотяпйй; Б. нест- 
ность — болотиста місцевість; 
Б. место — болотисте місце, бі- 
гппще, -ща; Б. газ — болОтявйй 
газ. 
♦Болото — болОто, -та; Б. пе- 

нроходимое — непрохідне болото; 
Б. проходнмое—прохідне болото. 
♦Болт, болтик—прогОнич, -ча; 

Б. крепительний — прогонич за- 
кріпнйй; Б..поджюшой—прогОнич 
нрнтнскнйй; Б. стяжной — прогО- 

пич стяжнйй; Б. шарнирний — 
суставнйй прогонич. 
♦Болтать,-ся—(о жидкости) 

бовтіти, -ся; хитітися. 
Больничний надзиратель—до¬ 

глядач (-ча) шпиталю. •' 
Больной—слабйй, хвО^ий. 
Большевизм — більшовизм, -му. 
Большевик—більщовйк, -кА. 
♦Большой — велйкий; Б. лопа¬ 

та—велйка лопіта; Б. палец— 
велйкий пАлець; Б. привал—ве¬ 
лйка постОяика; „БольшвЙ ход“ 
— „Збільшити ходй“. 
♦Бомба — бомба, -би; „Бомбой“ 

(команда) — „Бомбою**. 
♦Бомбзрдирование —бомбарду¬ 

вання. 
♦Бомбардировать — бомбарду¬ 

вати. 
♦Бомбить — бомбувати. 
♦Бомбовоз — бомбовіз, -вОза. - 
♦Бомбомет — бомбомет, -ту. 
♦Бомбардфовочний—бомбардО- 

вий; Б. самолет—бомбардОвий лі- 
тік. 
♦Боннет — бонета, -ти. 
♦Бони (мост.) (множ.) — 

зіплавень, -вня. 
♦Берн—бОрп, -иу. 
♦Боров (печной)—лежак, -кі. 
♦Борода — борода, -ди. 
♦Бородка — борідка,, -ки; Б. 

трубки ударника—борідка труб¬ 
ки ударника. 
♦Бородок (пробойка у сле- 
сарей) — пробОець, -бійця. 

Борозда — борозні, -нй; рів¬ 
чачок, -чкА. 



Бороздка Бросать 

♦Бороздка — рівчачок, -чкі. 
Борона — бороиа, -ни. 

*Борт, бортнн (понтона, 
лодки, платформи)—6бла- 
вок, -вка; (платья) край; Б. 
откндной — Облавок відкидний. 

Борьба — боротьба, -би. 
♦Бот—бот, -та. 
Ботинки — черевики, -ків. 
♦Боченон — барило, -ла, ба¬ 

рильце, -ця. 
♦Бонна — бОчка, -ки; (ав.) — 

перекіт на крилО. 
Боязливость — полохливість, 

-вости; боявкість, -кости. 
*Браковать — бракувати; -ван- 

ньій — бракований. 
♦Брандвахта—брандвахта, -ти. 
*Брандер — бріедер, -ра. 
♦Брандспойт — вшірйскувач, 

-ча. 
Брать, взять—бріти, узяти; 

брать ногу — узяти нОгу; брать 
в вилку—брати у міжпик. 
♦Браунинг— бравнінг, -га. 
♦Бревенчатьій — брусОвапий. 
♦Бревно — колОда, -ди. 
♦Брезент — брезент, -ту; Б. 

ведро—брезентове відрО. 
♦Брезентовий — брезентовий; 

Б. накидка — брезентовий плащ; 
Б. чехол—брезентовий пс кравець. 
♦Брешь — вилом, -лому. 
♦Бригада—бригіда, -ди; ка- 

валернйская бригада—кінна бри¬ 
гада; Б ковдукторская—кондук-. 
торська бригада. 
♦Бригадир — бригадйр, -ра. 
♦Бризантний — бризінтовнй; 

Б. вещество — бризантова речо- 
вбна; Б. снаряд — бризінтовий 
гармітень. 
♦Бровна —кант, -та; {шляху', 

грбблі) — тор. 
♦Брод—брід,. брОду; Б. конина 

— бр{д кінний; Б. поший — брід 
піший. 

*Бромбензмлцианид — бромбеп- 
зил ціяш'д, -ду. 
♦Бронебойнмй —панцеробі'йний. 
♦Броневой, броненосний—пан¬ 

церний^ Б. дрезина, бронедрези- 
на — панцерна дрезина, панцеро- 
дрезйна; Б. машина, бронемаши¬ 
на — панцериа машина, панцеро- 
машйна; Б. площадка — піпцерпа 
платфОрма, паицероплатфОрма; 
Б. часть — панцерна частина; 
Б. автомобиль — пОпцсршій авто¬ 
мобіль; Б. поезд, броненоезд — 
панцерний пОїзд, паицероно'їзд; 
Б. паровоз — панцерний паротяг; 
Б. іцит — піпцерний щит; Б. сн- 
лн, бронесили— пінцерні сили, 
панцеросйли. 
♦Броненосец — панцерник, -ка. 
♦Бронированний — панцерОвя- 

инй; Б. повозка — панцерОвапий 
віз. 
♦Бронировать — панцерувати 
♦Бронзовий — снижовий; Б. 

втулка — спижовйй утулок, -лка; 
Б. колонка — спижові колОнка. 
♦Броня — пінцер, -ра. 
♦Бросание — кидання. 
♦Бросать, -ся, бросить, -ся— 

кидати, -ся, кинути, -ся,(іивмр- 
КОМ) шпурляти, ШпурлЙТИ; брО- 
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Броском 

ситься в штики — вдарити па 
багнети. 

*Бросном—навкидя, кидькомі. 
*Бросок — кпдь, -ди. 
♦Брус, брусок—брус, -са, бру¬ 

сок, -ск4; Б. угольний (в сече- 
нии)—брусок кутовий; Б. уголь- 
пий—вугільний брусок; Б. парал- 
лольние—бруси ріішолежпі. 
♦Бруствер — бруствер, -ра; 

Б. скат — схил бруствера; без- 
брустверний окоп — безбрустве- 
ровий шіиець. 

Брьізга — бризка, -ки. 
♦Брьізгална — бризкалка, -ки. 
♦Бризгать, бризнуть — бризка¬ 

ти, бризнути, прискати, приснути. 
Брьінать, -ся — брикати, -ся. 
Брюни — штани, -ні в; Б. на 

випуск — штани поверх халяв; 
Б. исподпие - спідні Дштаїш); 
брючпий ролень — очкур, -ра. 

Брюшной—черевний; Б. мнш- 
цн — м'я'зи животі; Б. пресе — 
черевний прес; Б. тпф — черев¬ 
ний тиф. 
♦Бугель — рйхва, -ви. 
♦Бугор — горб, -ба. 
♦Будка — будка, -ки; будка- 

гриб- будка-гриб. 
♦Буен, буй —с^чка, -ки. 
♦Буерак — байрак, -ка. 
♦Букса — вісявйця, -ці. 
♦Буксовий — вісяпйчний; Б. 

вкладиш — вісяничний вклідень. 
♦Бунсир — голівийк, -кі; взять 

па буксир—загалюватц. 
♦Булижник—брунонйй кімінь, 

-меня, брукня'к, -кі. 

БмстроходниЙ 

♦Бумага—папір, -перу; Б. граф* 
ленпая — лінієний напір; Б. ко- 
пировальная — копіювальний на¬ 
пір; Б. масштабная — м рильеий 
напір; Б. переводпая — перебин- 
вйй папір; Б. входящая—вступ¬ 
ний папір; Б. исходящая — ви'’ 
хідеий папір. 
♦Бумазейное кольцо — барха- 

пбво кільце, -ця. 
♦Бунтин — скру'тепь, -тия. 
♦Бура — бура, -рп. 
♦Бурав — свердел, -дла. 
♦Буровая скважина—свердло¬ 

вина, -ни. 
♦ьуссоль — бусо'ля, -лі. 
♦Бут — бут, -ту. 
♦Буфер — відпружпик, -ка; Б. 

рессорний — відпружішк ресор¬ 
ний. 
♦Буферний — відпружникбвий; 

Б. тарелка — відпружникбва та¬ 
рі ліса; Б. шайба — відпружпикбва 
шайба; Б-ие вили — відпружпи- 
кбва розвилка; Б. иажим — від- 
пружникбвий натпскіч. 
♦Бухта—затбчиеа, -ни; {кана¬ 
та)— кбйла, -ли. 
♦Бушмет — (для пики) стро¬ 

мило, -ла. 
♦Бик—бик, -ка. 
♦Бистро — швидко, хутко. 
♦Бистрота—швидкість, -кости, 

хуткість, -кости; Б. марша — 
швидкість р^ху. 
♦Бистроходний—(о яошади) 

прудкобіжпий: (о пароходе) 
швидкоплавний; ДогТ автомо- 
биле) швидкохідний; (о мо- 



Бнт 

торе) швидкорушний; {об аеро¬ 
плане). швидколітний. 

Бит — побут, -ту. 
*Бмтность—пробування; Б. впе 

В, во — в, у, до, па. 
В бою — підчіс біІю; Во ввн- 

маоие прпвять—до увйги взяти; 
В движснпп—підчас руху; В дли- 
ну, глубппу, ширину — завдовж¬ 
ки, завглибшки, завширшки; 
В накидку — наопашки; В от- 
нуск увольясіше — у відпустку 
звільиоппя; В прпказе—в наказі; 
В расход -— на вйд&ток; В соб- 
ственіше руки — у вліспі рукп; 
В составе—в складі; В строю — 
в ладу. 

Коиапдьі: 

*„В атаку 8а мной"— „Бать¬ 
ку за мною"; „Бо взводную ко¬ 
лонну" — „В чотову колону"; 
„Б линню марш (стройся)" — 
„В лінію руш (ладнайсь)14; „В пе¬ 
редки, вперед (назад) марш"— 
„На передки, вперед (наз&д) 
руш“; „Б полвипада коли'4 — 
„З піввйпадом колй“; „Влоход- 
ную колонну стройся (шагом 
марш)4' — „У похідну колону 
ладнайсь (кроком руш)"; „В рот¬ 
ную липню стройся" — „В со- 
тенну лінію ладнайсь44; „В ружьеи 
— »До Збріії"; ИВ руку1' — „В 
руку"; „В стайку" — „Зграєю"; 

Бареж 

служби—пробувііпня по-за служ¬ 
бою. 
Бюджет — бюджет, -ту. 
Бюро ячейки-бюріі осередку. 

В 
„В день" — „Ро'зстрільпею"; 
„В штики" —„На багнети". 

*Вага — штельвага, -ги. 
*Вагенбург — вйгенбург, -гу. 
*Вагон — вагіїп, -на; В. кри¬ 

тий—критий вагон. 
*Вагонет, -на — вагоиета, -ти. 
*Важний — важливий; В. про¬ 

ступок—важлива п^овйна. 
*Вазелин — вазелша, -ліпи. 
Ванансия — вакансія, -сії. 
Вакантний — вільний, вакант¬ 

ний; В. должность — вільна по¬ 
сада. 

*Вал, валик — вал, -ла, валок, 
-лка; Валик безопасности — ва- 
лбк безпеки; В. крила {в седле) 
— валок крила; Валик подающего 
механивма — валіік подавйльпогО' 
механізму; Валик с копической 
шестерией — накрутка. 
♦Валежник — лймань, -пн, сут¬ 

ня'к, -ку, {мелкий)—хмиз, -зу. 
*Валек(^гсряо«?к.)-о'рчик,-ка. 
Вале нон, -ни — валянці, -дів, 

повстянки, -пок. 
*Вальновий крюк — орчиковий 

гак. 
Валяться (о лоїиади) — ка¬ 

чатися, валитися. 
Варежки — рукавиці, -виць. 
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Веревка 

♦Ватерлиния — водокрес, -су. 
♦Ватерпас — ґрунтвага, -ги. 
♦Вахта — віхта, -ти. 
♦Вахтер — вахтер, -ра. 
♦Вбивать, вбить — забивати, 

забити. 
вверенньїй — доручений. 

♦Ввинтной — уґвинтийй; В-ое 
дао — уґвинтне дно. 
♦Ввинчивать, -ся, ввинтить, 

-ся — угвинчувати, -ся, угвин¬ 
тити, -ся. 

Вводить, ввести—(у)ввбдити, 
(у)ввестн. 

Вводить лошадей — ваво'дити 
коні. 
♦Вводнмй — упускннй, додат¬ 

ковий, вступний; В. провод — 
упускпий провід; В. задание — 
додаткове завдання. 
♦Вдавленность — втйсненість, 

-ности. 
♦Вдвигать, вдвииуть — всува¬ 

ти, всунути. 
♦Вдвижной — всувний. 
Вдоль—(у)вподбвж, ((У)ВЗД0ВЖ. 

Вдумчивость — вдумливість, 
-вости. 

Вдихать, вдохнуть — (у)вдп- 
зіти, (у)вдохнути. 
♦Ведение — провадження; В. 

огня — провадження вогню; Веду- 
щий огонь — що стріляє. 
♦Ведомость— відОмість; В. ве- 

іцевая—відОмість речові; В. де- 
нежная—відОмість грошові; В. ко- 
вочпая—відомість підковування; 
8. постовая — відОмість стійкова; 
В. су точная — відОмість добові; 

В. распределительпая—відОмість 
розподільча; В. частей — відо¬ 
мість частин. 
♦В е д ом ство—уря'днпцтво,-цтва; 
В. воздушного флота—уря'дниц- 
тво повітри'ної флОти; В. морское 
— урядпицтво морське; В. сухо¬ 
путнеє — урядпицтво суходільне. 
♦Ведро — відро, -рі; В. бре- 

зеитовое—брезентОве відро; В. во- 
допойное — відро напувільие. 
♦Ведущий — тяговий, напрям¬ 

ний; В. ось-тягові вісь; В. по¬ 
ясок—напрямній поясОк. 
♦Веер — віяло, -ла; В. парад- 

лельннй — віяло рівнобіжне; В. 
расходящийся — віяло розбіжне; 
В. сходящийся — віяло збіжне. 
♦Величина — величина, -пи, ве¬ 

ликість, -кости; В. масштаба —. 
великість мірила. 
♦Велосипед — велосипед, -да. 
♦Венец — вінець, -пця. 
♦Венон — віиОк, -нкі. 
♦Вентиль — вентиль, -ля. 
♦Вентилятор — вітрогш, -го'пу, 

вентнля'тор, -ра. 
♦Вентиляция —провітрювання, 

вентиляція, -ції. 
♦Венчатмй — війчастий. 
♦Венчать — віпчіти; [кришу) 

укривати, покривітп; В. вороеку 
— віпчіти вирву. 
♦Венчик — обідець, -ДЦЯ; В. бо- 

евой личинки — обідець бійного 
шрубакі. 

• Веревка — мотуз, -за, твірна, 
-ки; В-ки с грузинами-мотузки 
з тягарцями. 

Ватерлиния 



*Веревочньій — мотузяний; В. 
кольцо—мотузяне кільце. 

*Веретенное масло — веретен¬ 
не мастило. 

* *Веретено — веретено, -на. 
♦Верни — верни.- 
♦Вероятность — (й ймовірність, 

-ности; В. попадання—імовірність 
влучення, влучінпя. 
♦Вероятньж— (й)імовірпий; В. 

> отклопенце — імовірний В1ДХИЛ. 
♦Верстак — варстат, -ту. 
♦Верстовка — верстівка, -ки. 
♦Верстовой — верстовйй; В. 

столб—верства, -ви. 
♦Вертикаль — прямовйс, -су. 
♦Вертикальньїй — прямовисний; 

В. вираж — прямовисний віріж; 
В. наводка — прямовисне наці¬ 
лювання; В. пазн — прямовисні 
ґари; В. степки — прямовисні 
стінки. 
♦Вертлюг — бвороть, -ти; В. с 

под’емнмм механизмом — Овороть 
із підіймальним механізмом. 
♦Вертушка — млинок, -нка. 
♦Верфь — корабельня, -ні. 
Верх—верх, -ха, вертів, -шкі. 

♦Верхний — горішній, верхній; 
В. екво — верхнє вікно; В. паз — 
верхня ґіра; В. пальцьі — верх- 
ні, пільці; В. липня — верхня 
лінія; В. одоасда — верхній одяг; 
В. 9таж — горішній поверх. 
♦Верховой — верховий, верхі¬ 

вець, -івця; (о ветре, воде) го- 
ровий. 

Верхом — верхи, (.им.) верхами. 
♦Вершина — верх, вершйяа, (го- 

рьі)—верховина; вершина траек- 
тории— вершбк траєкторії. 
♦Вес — вагі; В. под’емньїй — 

підіймальна вагі; В. разрнвпого 
заряда — вагі розривного за¬ 
ряду. 
♦Весло — веслО, -лі. 
Вести, весть — вести, прові- 

дити; В. бой — провідати бій^ 
В. лошадь в поводу — вести коия 
на поводі; В. лошадь в ровннх 
шенкелях — вести коия в рівних 
шенкеля'х; В. паблюдевпе — сте¬ 
жити; В. огонь — стріля'тп. 

Вестовой — посланець, -вця. 
♦Весьі — терези; В. десятичпио 

— десяткові терези; В. пружші- 
пно — кантар; В. чашечпьіе — 
шальки. 
♦Ветвь—гілузь, -зи, гілка, 

-ки; В. восходящая — гілузь до- 
гірна; В. вьібрасьівателя — гілка 
викидачі; В. железнодорожпая — 
залізнйчнй рукав; В. нисходящая 
—додільна гілузь. 
♦Ветер — вітер, -тра; боковой 

В. — боковий вітер; встречннй 
В.—супротивний вітер; попут¬ 
ний В. — ходовйй вітер; порнви- 
стий В.—напільний вітер; силь¬ 
ний В. — великий вітер; слабий 
В. — малий вітер, тнховій; уме- 
реппий В. — помірний вітер. 

Ветеринарний — ветеринір- 
ний, встеринарський; В. врач — 
ветерипірпий лікар; В. лазарет— 
ветеринірпий шпиталь; В. лечеб- 
ний пункт—ветеринарний лікар¬ 
ський пункт; В. состав—ветери- 
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Ветошь Взрьіват 

«ірнпй склад; В. часть—ветери¬ 
нарна частина; В. фельдшер — 
встерипірний фельдшер; В-но- 
■сапитарпая служба—ветеринірно- 
•санітарпа служба., 
♦Ветошь — ганчір'я., 
♦Ветромер — вітромір, -ра. 
♦Ветряньїй— вітряний; В. мель- 

лшца — вітряк, -кі. 
♦Веха, вешка — тичка, -ки; 

аехи ставить — тнчкувіти. 
Вечерний — вечірній, вечерО- 

•вий; В. перекличка—вечірня ие- 
.реліка. 

Вешалка — вішалка, -ки, кі- 
лОк, -лка. 
♦Вещевой — речовий; В. ведо- 

мость — речові ВІДОМІСТЬ; В. до- 
вольствие—речове постачіння; В. 
каптенармус — речовий комірний; 
В. мешок—речові тОрба; В. склад 
- речовий склад, комара. 
♦Вещество — речовині, -нй; В. 

■бризаптное — бризантова речови¬ 
ні; В. взривчатое—речовині вибу¬ 
хова; В. горючеє — речовині го¬ 
рюча; В. дробящее — речовині 
дробильна; В. легковоспламеня- 
чощееся — речовині гаймнста; 
В. метательное — речовині ме¬ 
тальна; В. пармвпое — речовйпі 
наривні; В. отравляющео — ре¬ 
човині труйеі; В. слезоточивое— 
речовині слізні; В. удушаїоіцое — 
речовині задушлива; В. цемоя- 
тпрующее — речовина цементу¬ 
вальна; В. чихательпое — речо¬ 
вина чхальпа; В. ядовитое —ре¬ 
човина отруйлива. 

Веіць — річ, речи. 
Взаимньїй — взаємний, обо¬ 

пільний. 
♦Взаимодействие — взаємодія, 

-дії; (техн.) — взаемочие, -ну 
В. частей — взаємочни частин. 
♦Взаимоотношения — взаємний. 
♦Взаимоположение — взабмопо- 

лОженияГ 
Взбегание — збігіняя, внбі- 

гіння. 
♦Взведенне— зведення; В. кур- 

ка — зведення куркі. 
♦Взвод (часть) — чоті, -тії; 

(действие)—звід (звОду), зве¬ 
дення; В. боевой — бОйНИЙ 8ВІД; 
В. нредохраиительнмй—запобіж- 
пий звід; В. управлення — чоті 
керувіння; В. охранения — чоті 
охоріпи; В. ударника— введення 
удірника; «командир взвода — 
командир чоти. 
♦Взводить, взвести — звОдити, 

звести. 
♦Взводний — чотовий. 
Взлезание — вилізання. 

♦Взлет — зліт, зльОту. 
♦8змах — піках, -ху. 
Взнос — внесок, -ска. 
♦Взнуздьівать, взнуздать — 

загнуздувати, загнуздіти. 
♦Взрьів — вибух, -ху; обьїкно- 

венньїй В. — звичайний вибух; 
разработка взривом — розроблю¬ 
вання вибухом. 
♦Взрьівание—вибухання, ви- 

сіджуваиия (в повітря). 
♦Взрьіватель — запальник, -ка. 
♦Взрьівать, взорвать — висі- 



Нариваться Винт 

Ласувати, висадити; скапувати, 
сколіти. 

*Взрьіваться, взорваться — 
впбухіти, вибухнути. 

*Взрьівчатое вещество — вн- 
бухбва речовииі; дробяіцее В. 
вещество — дробильна вибухова 
речовина; детонирующее В. ве¬ 
щество — детонаційна вибухова 
речОВИНїі; брнзайтпое В. вещество 
— бризінтова вибухова речовині; 
метательное В. вещество — ме- 
тільна вибухова речовині. 

Взьіскание — кара, -ри; дис- 
циплипарное В. — дисциплінарна 
к&ра. 

Взьіскивать, взьіснать — ка- 
ріти, покаріти. 

*Взять — (в)узятп; В. па бук¬ 
сир — виголювати; Взять в вил¬ 
ку — взяти у міжпйк; Команда: 
„В. столько-то коробок'4 — „Взя'- 
ти стільки ось корібок"; „Взять 
во фланг*' — „вайти 8 флінку"; 
В. на передки—взя'ти на передки. 

*Взятие вьісотьі — забиріния, 
8абріппя висоти. 

*Виадун—віядук, -ка. 
*Вибрировать—вібрувітн. 
*Вибрирующий — що вібрує. 
*Вид — вигляд, -ду; фірма, -ми; 
внешнпй В. — зівнішній вигляд; 
ставить па В. — давітп, діти на 
увігу; В. огпя — рід вогшо; В. 
поощрепий—форма заохочування. 

*Видимость—вндність, -пости. 
*Видимьій — видний. 
Видоизменять, видокзменить 

— змінити, змінити. 

&5ЙЯ 

*Визир — прозірник, -ка. 
*Визирование—зірецня; В. кру¬ 

говеє — кругове вірепня. , І 
*Визировать, провизировать— 

збрити, прозбрптп. 
Визирное прнспособление - 

пристрій вірний; визпрньїй ин- 
струмепт — струме нт зірпйй. 

*Вилна — рбзвплка, -кп; між- 
пйк, -кі; В. соедншітельной план- 
ки — рбзвилка 8лучпії плівки- 
В. десятиделепная — досятипо- 
ділковнй міжпйк; В8ЯТЬ в вилку-^— 
взяти в міяшйк; В. пятиделен- 
ная — п’ятиподілкбвий| міжнйк- 
предел вилки—грапйця міжника. 

*Вилообразньій — вйлкуватпй. 
*Вильі (ми.) — вила (вил); 

рбзвилка, -ки; В. буфорнио — 
ріввилка відпружникбва. 

Виновньїй — провйннпй, вину¬ 
ватий. 

Виноградник — виноградник^ 
-ка. 

*ВИНТ— ГВИНТ, -ТІ; В. ВІїу— 

тренпий — гвинт середовип; В. 
вертикальний — прямовисний 
ґвинт; В. двсрци — ґвпнт дверов* 
В. важнмной — затискний ґвнпт; 
В. наружний — вверхній гвинт; 
В. патяжной — натяжнйй гвинт; 
В. под’емного механпзма — гвинт- 
підіймального механізму; В. при- 
яснмной — гвинт притискний; В. 
регул крующий — регуляційний. 
ҐВИНТ; В. с маховичком — ҐВИНТ 
з маховичкбм; В. унора — ґвинт 

упбри; В. установочний — ґвинт 
устанбвппй; В. хвостовой — хво- 
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Вмятость Бинте вка 

В. буксовий — вісянмчний вклі- 
депь; В. с зубчаткою — вкладень 
із трибкОм. 
♦Внлинение — вклннения. 
♦Включать, -ся, внлючить, -ся, 

(техн.)—вмикіти, -ся,увімкну¬ 
ти, -оя; (в список) — яаиосити, 
валети. 
♦Включение — (техн.) вми- 

кіппя, увімкнення; (в список) 
занесення. 
♦Вколачивать, вколотить—за¬ 

бивати, забити. _ 
♦Влага — волога, -ги. 
♦Влагоупорний — вологотрив- 

кий. 
♦Владение — володіння, оруду¬ 

вання; В. оружиен — орудування 
зброєю. ' 

*Вл ідеть — володіти, орудува¬ 
ти; В. оружием—орудувати збрО- 
енк искусно владеюіций — що 
вміло орудує. 
♦Влажний, -но — вологий,-го. 
Власть — вліда, -ди; В. граж- 

данская — цивільна влада. 
Влево — вліво; ,,Влево отдель- 

ное дерево. Левее на два паль¬ 
ця—цепь-14. Наводить в, сере¬ 
дину цели“ — „Вліво окреме де¬ 
рево. Лівіш на два пальці — 
рОзстрільня — 14. Націлювати в 
середину ціли“. 

Влияние — ВПЛИВ, -ву; (о ре- 
ке) — впадання. 

Влиять — вплнвітп. 
♦Вместилищ е — вмістище,-ща. 
♦Вмятость — вдавленість, -по¬ 

сти. 

Ч'ТОВИЙ і'винт; В. ходовой-Гвинт 
ходовий. # 
♦Винтовиа — Гвинтівка, -ки. 
♦Винтовой —Гвинтовий; В. ли¬ 

пня — гвинтові лінія; В. нарез- 
ка— гвинтові різь; В. висту¬ 
ди — гвинтові виступи. 
♦Винтовочньїй —ґвинтівчіннй; 

В. порох — ґвинтівчіннй шірох, 
пОрох до Гвинтівки. 
♦Винтообразньїй —ґиинтувітий. 
♦Вираж — віріж, -жу; В. верти¬ 

кальний — прямовисний віріж; 
В. пологий — віраж положистий. 
♦Виридиновая желтая — жОс- 

то-8Єленява фірба. 
♦Виридиновая коричневая — 

рудувато-зелепява фірба. 
Висеть — висіти, звисати. 

♦Вис — звис, -су. 
♦Висячий — виснйй; В. лампа — 

впсні ля'мпа; В. замок — колОд- 
ка; В. траверс — восні тріверза. 
♦Виток, (лк.) витки — звій, 

явою, звОї; Витки поршня для 
сцеилеоия со стволом — звОї тО- 
локу для зчіплепня з цівкою. 
♦Витой — кручеций, звиваний; 

В. внрези — кручені вирізи. 
♦Вица — каблучка, -ки; (пру- 
т.яная) — гужівка, -ки. 

Вклад — вклад, внесок, -ска; 
В. сумми — вкладення грОшей. 
♦Вкладной — вкладний; В. дос- 

ка — вкладні дошка; В. ящик— 
вкладпа скринька. 
♦Вкладивание — вкладання; В. 

в котел — вкладання у казіп. 
♦Вкладиш — вклйдень, -дня; 



Вне — ио-за; В. боя — по-за 
боєм; В. служби — по-ва служ¬ 
бою. 
♦Внезапность — раптовість, 

-вости. 
♦Внезапньїй, -но — раптовий, 

ріптом, наглий, -ло; В. атака — 
Ніігла атііка. 
♦Внеочередной —позапорядкО- 

вий, нозачергОвий. 
Внеплановьій — нозапліповий. 

*Внеслужебньій — позаслужбо¬ 
вий. 

Внесрочное донесение — ло- 
8атермін0ве донесення. 

Внешкольная работа—поза¬ 
шкільна робОта, -ти. 
♦Внешний — зОвнішній, вверх- 

вій; В. баллнстика — вОвнішня 
балістика; В. вид — зОвпішній, 
зверхній вигляд. 

Внимание — увага, -ги; обра- 
тить В. — ввертати (звернути) 
увігу, заувйжити; прнпять во 
В. — вгати до увіги; ,,Внпма- 
іше“ (команда) — „увага". 

Внимательньїй, -но — увіж- 
пнй, -по. 
♦Внутренний — (у)внутріпшій, 

ссредовйй; В. караул — внутріш¬ 
ня сторОжа; В. крутость бру¬ 
ствера—внутрішня крутість бру¬ 
ствера; В. под’емвьій винт— се- 
редовий підіймальний ґвпнт; _В. 
порядок — внутрішній порядок; 
В. пост — внутрішня стійка; В. 
часовой — внутрішній стійковпй; 
В. липня — середОва лінія; В. 
служба — внутрішня служба; В. 

спайка (единство) — внутрішня 
Єдність. 

Внятньїй, -но — вирізний, -но,, 
ясний, -по. 

Вовлекать, вовлечь—втяті- 
ти, втягти. 

'Вогнутость — у(ві)гпутість,. 
-ТОСТИ. 

*Вода — вода, -дй; В. грунто¬ 
вая — ґрунтова воді; В. пнтье- 
вая — воді питні. 

*Водньій — вОдшій; В. трапе- 
порт — водний трйнспорт. 
♦Водогоз — водовоз, -за. 
♦Водоворот — вир, -ру. 
^Водогрейня (в бане) — водо¬ 

грійня, -пі. 
♦Водоем—водойма, -ми. 
♦Водокачка — водотяжня, -лі. 
♦Водолаз — норець, -рця. 
♦Водолазний — норепькнй. 
♦Водомер — водомір, -ру. 
Водомерньїй — водомірний. 

♦Водомет — водомет, -та. 
♦Водонепроницаемий — водо- 

непронйкливий. 
♦Водоотводньїй —водовідхйль- . 

пий, водовідвідний. 
♦В доохладительньїй — водо- 

охолодний. 
♦Водопад — водоспад, -ду. 
*Во допо д’ем ньій—водотяяший„ 
Водопой — водопій, -пою. 
♦Водопойное ведро — напу¬ 

вальне відріі; В. корито вану- 
вільве корито. 
♦Водораздел — вододіл, -лу. 
♦Водораздельная линня — во¬ 

додільна лінія. 
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Водосборннй колодец Воздухооборона 

♦Водосборний колодец,— во¬ 
дозбірна. 
♦Водослив, водосоединитель- 

яая линия — водозбіг, водовбіж- 
на лінія. 
♦Водоснабжение — водопоста- 

чінпя. 
*Водяной — водявий; В. охла- 
ждоние — водяне охолОдж(ува)- 
ення; В. пар —водяві пара. 
♦Воевать — воювітися. 
♦Военнослужащий — військо¬ 

вий службОвець, -вця. . 
♦Воєнний — військовий, восн- 
шгй; В. академия—військові ака¬ 
демія; В. игра — воєнна гра; В. 
почта — військові пОшта; В.-воз- 
душньїй флот — військОво-повіт- 
ряна флОта; В-но-врачебное за- 
ведение—військові лікірпя; В-о- 
голубппая почта — військОво- 
голубйпа пОшта; В-о-морская 
Раб.-крвст. инспекция — військо¬ 
во-морська Роб.-сел. Інспекція; 
В-о обязаипьій — військОво-зобо- 
в'яванпй; В-о-прккладное упраж- 
псние — військОво - прикладні 
впріва; Воєнно - санитариьій по- 
взд — військОво-сапітірпий пО- 
їзД; В. служба — військові служ¬ 
ба; В-о-статистический обаор 
местностя—вобнно-статистйчішй 
ОГЛЯД МІСЦЄВОСТИ; В-0-СТрОИТЄЛЬ- 
яий—військОво-будівельний; В-о- 
техпическпй — військОво-тсхвіч- 
шій; В-о-учебное заведение - вій- 
ськово-навчільпий заклад; В-но- 
фиеапсовнй— військово-фініпсо- 
внй; В-о-химическая служба—вій¬ 

ськово -хемічпа служба; В -о-хо- 
зяйствєнньій — військово-госпо¬ 
дарчий; В. собмтне — воєнна по¬ 
дія; В. положопие — військовий 
стан; В. действия — воєнні дії; 
В. глазомер — ВІЙСЬКОВИЙ окомір; 
В. комнссар — військовий комі- 
сір; В комнссариат — військо¬ 
вий комісарія'т. 
♦Вожатий—проводір, -ря. 
Вождь — проводир, -ря. 
♦Вожжа — віжка, -ки, (мн.) 

віжки. 
♦Возбудитель — збудник, -ка; 
В. взрьіва — збудник вибуху. 
♦Возбуждать, возбудить — 

збуджувати, вбудити; (дело) по¬ 
рушувати, порушити; (вопрос) 
піднімати, підняти (питання). 
♦ВОЗВОДИТЬ, ВОЗВЄСТИ — 8В0- 

дііта, звести; (строить)—6уя,у- 
віти, збудувати. 
♦Возвратний — вворОтнпй; В. 

пружина — зворОтна пружина; В. 
механизм — зворотний механізм. 
♦Возвращение—вертання. 
♦Возвьішение — (место) під¬ 

вищення; (дгйствие) — підні¬ 
мання, піднесення. 
♦Возвишенность — горОвппа, 

-ни. ~ , 
♦Возвишенний—підвищений; В. 

ирофнль — підвищений прОфіль. 
♦Воздействие — пітиск, -ку; 

В. дисцинлипарное — дисциплі- 
нірний вплив. 
♦Воздух — повітря. 
Воздухооборона — повітрообо- 

рбпа, -ші. - 



Воздухоплавательпнй Вокзал 

♦Воздухоплавательннй — по- 
вітроплівпий; В. станція — по- 
вітроплівпа стіція: В. отряд — 
повітроплавний ванн. 

*Воздушньій — повітряний; В. 
атака — повітрянії атака; В. пер¬ 
спектива — повітряна перспекти¬ 
ва; В. равведка — повітряна роз¬ 
відка; В. сеть — повітряні мере¬ 
жа; В. яма — повітряні я'ма; В. 
паблюденне _ повітря ие стежен¬ 
ня; В. охрапение — повітряпі охо¬ 
рона; В. бой — повітряний бій; 
В. резервуар — резервуар повіт¬ 
ряний, на повітря; В. флот—по¬ 
вітряні фліта; В. сили — повіт¬ 
ряні сили. 

Воззвание — відозва, -ви. 
’Возимьій —-вожений; В. ип- 

струмепт— вОжений струмент; В. 
гапас — вОжений ванас. 

Возить — В08НТИ. 

Возлагать, возложить — по¬ 
кладати, покласти. 

*Возможность — можливість, 
-вости; вмога, -ги; В. паблю- 
деппя — можливість стеження; 
В.^ стрельбн — можливість стрі¬ 
ляння. 

*Возмущение — 1) бунт, -ту; 
2) збивання, збурення; В. маг- 
нит'ной стрелки — вбивання маг¬ 
нітної стрілки. 

*Вознинать, возникнуть — ви¬ 
никати, виникнути, по(в)ставі- 
ти, по(в)стіти. 

*Возобновление — поновлення, 
відновлення: В. 0ГПЯ — ВІДнОв- 
лепня вогпю. 

Возраст —вік, -ку, літі; В. 
призьівной — призовний вік. 

*8ойлон — повсть, -ти. 
*Войлочньій — повстяний; В. 

прокладка — повстяна періліжка; 
В. пиж — повстяний клинтух. 

Воин — вояк, -кі (мн. вояки). 
*Воинский — ВІЙСЬКОВИЙ; В. ди- 

сциилина — військові дисциплі¬ 
на; В. повинность — військова 
повинність; В. порядок — війсь¬ 
ковий порядок; В. почести—вій¬ 
ськова пошіпа; В. десятиборье— 
військове десятизмагінея. 

*Война — війна, -ші; В. гор- 
ная— гірська війні; В. граждап- 
ская — громадя'нська війні; В. 
маневренная—иапеврОва війпі; В. 
наступательная — пападпі війпі; 
В. оборонительная — оборонна 
війні; В. партизаненая — парти¬ 
занська війні; В. позицнопная — 
позиційна ВІЙНІ; В. химнческія— 
хемічна війні. 

+Войсно — військо,-ка; войска 
вспомогательпьіе —допомічпе вій¬ 
сько; войскі технические — тех- 
оічневійсько;обеспечениевойск— 
забевпечопня війська; управле- 
ние войскамн — керування вій¬ 
ськом. 

*Войсковой — військовій; В. 
начальник — військОвий началь¬ 
ник; В. позиция — військові по¬ 
зиція; В. район — військовий 
райОн; В. соедииепие — військо¬ 
ві злуна; В. хозяйство — війсь¬ 
кове господірство. 

*Вонзал — двірець валізийчий. 
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Восполнять 
Ноша 

збрбйною ♦Волна — хвиля, -м; в. газо¬ 
ві — гізова хвиля; В. местио- 
стн — хвиля місцевости; В. пе- 
редатчика — хвиля передавача; 
В. ириемпика — хвиля приймачі; 
В. злектромагнитная — хвиля 
електромагнітна. ) 
♦Вовнистий — хвилястий; В. 

липня — хвиляста лінія. 
♦Волоком тащить — перево- 

лікіти, переволокти. 
♦Волчья яма — вовча яма, вов¬ 

ківня, -ні. 
♦„Вольно" — „Вільно11. 
♦„Вольно, оправиться"—„Спо¬ 

чинь**. . 
Вольнонаемнмй — вільновай- 

маний. т 
♦Вольний —вільний; В. бой — 

вільний бій; В. движеиия—віль¬ 

ні рухи. 
♦Вольтижировка — вольтижу- 

віння. . . 
♦Вольтижерсное седло—СІДЛО 

вольтижерське. 
♦Вольтова дуга — Вбльтова 

дуга. , 
Воля — воля, -лі, свобода, -ди; 

сила В. — завзятість, -тости. 
♦Воображаемьій - унвлюванпй; 

В. плоскость—уявлювана плбща. 
Воодушевлять, воодушевнть 

— запалювати, запалити. 
♦Вооружать, вооружить — 

озброювати, 08брбїти. ; 
♦Вооружение — зброя, -рої; 

озбрбеиня. 
♦Вооруженний — озброєний; В. 

вьіводпой — озбрбепий вивідиик; 

Вопрос — питіння. 
♦Боронений — чорйоблискбвий. 
♦Воронка — І) вирва, -ви (в 

земле от взрива); 2) лійка, 
-ки 
♦Воронкообразний — лійкува¬ 

тий. 
Вороной — вороний. 
♦Ворот — коливоріт, -рота; {& 

одежде) — кбмір, -ра. 
Ворота — бріма. -ми. 
♦Воротник — кбмір, -ра; В. ко¬ 
жанові й — шкіряний кбмір. 
♦Воротон — кбрба, -би. 
♦Воск — віск, вбску. , 
♦Восковка — восковий папір, 

-перу, восківка. 
Воспалсние — заиіілення, за* 

ятренпя. 
Воспитание — вйхованпя; В 

политическое — вйховапня полі 
тйчне. 

Воспитивать, воспнтать — 
впхбвувати, виховати. 
♦Воспламенение- 

ия, завбгнеппя. 
♦Воспламенитель 

-ча. 
♦Воспламенительний 

иювальний; В. коробка 
нювальна кбрббка. ^ 
♦Воспламеняющий — 

вальний; В. механизм 

8авбгнювач; 

завбг 
завбг 



Воспреіцать Вриваться 

Воспрещать, воспретить — 
забороняти, заборонити. 

Воспрещение отлучен со дво¬ 
ра — заборона виходити зі дпОру. 

*Воспроизведение—відтвОреп- 
ня. 

♦Восстанавливать, восстано- 
вить—відновляти, відновити, по¬ 
новляти, ПОНОВИТИ; В. тишину — 
відновляти, відповйти тишу.* 

Восстание — повстання. 
*Восстановление — відновлен¬ 

ня, поновлення; В. сил—відпОв- 
лення сил. 

*Восток — схід, схОду. 
* Восходящий — догІрнпй; В. 

ветвь траєкторіїи — догірна гА- 
лузь траєктОрїї; В. липня — до¬ 
ті риа лінія. 
♦Восьмерка— вісімка, -кн. 
♦Впадина — вло'гОвнеа, -нп, за¬ 

падина, -пи. 

Впалзьівать, вползать — (у) 
вновзАтп, (у)вповзти. 

* .Вперед. Вдоль дороги'* — 
„Вперед. ВподОвж шляху**. 
♦„Вперед занройсь'*—„Впе¬ 

ред закрийсь 
♦..Вперед отвесно — руби4* — 

„Вперед навстОрч—рубай**. 
♦„Вперед слева прикладом 

бей" —„Вперед зліва прикладом 
бий**. 
Впечатление — вражі'ппя. 

♦йплавь—(в)уплйп, вплав. 
♦Вправо—вправо; В. нринять— 

поступитися вправо. 
♦Впресованний — угшчений. 
♦Враг— вОрог, -та. 

Враждебно — ворОже. 
Враждебний — ворОжий; В. 

отношение — ворОже відношення. 
Врач —лікар, -ря; В. ветери¬ 

нарний — ветеринАрний лікар; 
В. гареизопний — лікар залого¬ 
вий; В. главний—головний лікар; 
В. дежурпий — вартовий лікар; 
В. санитареий — сапітАрннй лі¬ 
кар. 

♦Врачебное заведение—лікар¬ 
ня. 

♦Вращательное движение — 
обертАльиий рух. 
♦Вращать—обертати, крутити. 
♦Вращающийся — поворітийй; 

В. гащелка — новорітнА защіпка. 
♦Вращение — обертАнпя; В. 

снаряда вокруг оси—обертАпня 
гармАтня навкОло оси. 

*ВрЄДНЬІЙ — ІІІКІДНИЙ; В. ДЄЙ- 
ствне — шкідиА дія. 

Временно — тимчасово. 
Временний — тимчасовий; В. 

пост — тимчасова стійка; В. со- 
единевие — тимчасОва злука; В. 
устав — тимчасОвий статут. 
♦Время — час, -су; В. года — 

порА .рОку; В. освещення одного 
снаряда — час освітлення одного 
гармАтня; В. продолжительное— 
дОвгий час; В. суток—пора доби. 
♦Врубать, врубить — зарубува¬ 

ти, зарубАти. 
Вручать, вручить — подавАти, 

подАти (до рук). 
♦Вручную — рукОпаш. 
'Вриваться, ворваться — вди¬ 

ратися, вдертися. • 



Втикать Всадннк 

♦Встречний — зустрічний; В. 
бой — зустрічний бій; В. ветер— 
супротивний вітер; В. удар—зу¬ 
стрічний у дір. 
♦Вступать, вступить —(у) 

вступати, (у)вступити; В. в бой— 
ставіти, стіти до бою; В. в кара¬ 
ул — ставати, стати иа сторіжу. 
♦Вторгаться, вторгнуться — 

вдиратися, вдертися, втручати¬ 
ся, утрутитися. 
♦Вторжение — вдирання^ втру¬ 

чання; В. войска — влад війська, 
Наїзд війська. 
♦Второсрочньїй —друготерміні- 

вий; В. имущество — друготер- 
мініве майно. , 
♦Второстепенньїй —другоряд- 

ний. 
♦Втулка — утулок, -лка; В. бос- 

вая — буйний утулок, -лка| В, 
бронзовая — снижовий утулок; 
В. головная — головковий уту¬ 
лок; В. донная — денний утулок; 
В. запала — утулок підпільника: 
В, колесиая — утулок колеса; В 
соедшїительная — влучний уту¬ 
лок; В. опорная — опірний уту¬ 
лок; В. освдателя — утулок осід 



Втягпвашіе Видслять. 

♦Втягивание —призвичіювання; 
В. в ходьбу — призвичіювапия 
до ходи. 

*Втянутость(тренирован- 
ность)-призвпчйсність, -мости. 

Вход —вхід (входу). 
♦Входной—вхідний; В. дверь— 
вхідні двері. 
Входящий—вступний; В. жур¬ 

нал—журнал вступних паперів. 
Вьібегать, вьібежать—вибіга¬ 

ти, вибігти. 
Вибивать, вибить — вибива¬ 

ти, вйбити. 
*Вибоина — вибій, -бою. 
♦Вибор — вйбір, -бору, обран¬ 

ня; В. местньїх предметов — ви¬ 
бір місцевих предметів; В. ору- 
жия — вибір збрії; В. рода ог- 
ня — вибір рі5ду ВОГНЮ; В. точки 
стояння — вибір ТіічКИ СТОЯННЯ; 

В. целп—вибір ДІЛИ. 
♦Виборна — вибирання. 
Виборний — виборний. 
Вибраковка лошадей — збра- 

кувінпя коней. 
♦Вибрасивание — викидання. 
♦Вибрасиватель—викидач,-ч£; 

В. ветвь — гілка викидачі. 
♦Вибрасьівающий механизм — 

механізм викидний. 
Вибьітие — вибуття', вихід, 

-ходу, вйїзд, -ду. 
, Виведивать, виведать — ви¬ 

відувати, вивідати. 
♦Виверочний барабанчик—ви- 

вірчий барабанчик. 
♦Виверять, виверить — виві¬ 

ряти, вивірити. 

♦Вивинчивать, вивинтить — 
вигвинчувати, вигвинтити. 
♦Вьівод —висновок, -овку; {от- 

куда-либо)—впводінпя, вивід, 
-воду. 
♦Виводить, вивести — впвідн- 

ТИ, вивести; В. ИЗ СТроЯ — ВЙ- 
вести з ладу. 
♦Виводка (лошадей) — вивід 

(коней). 
♦Виводной — вивідний, впвід- 

пйк, -ка; В. вооруженпий — ви- 
віднйк озброєний; В. паром—пн- 
віднйй порїн; В. трубка — вивід¬ 
ні трубка. 
♦Вигиб — вйгин, -пу; зікрут, 

-та, коліно, -па. 
♦Вигибание — вигиніппя. 
Вьіговаривать — вимовляти. 

♦Виговор — догана, -пц; В. в 
приказе — догана в накізі; В. пе¬ 
ред строєм — догана перед лідои. 
♦Вигребная яма—вигрібні яма. 
♦Вигружать, вигрузнть — ви¬ 

вантажувати, вйвантажити. 
♦„Вигружаться направо*'—„ви- 

ваптіжуватися направо". 
♦Вигрузка — вниаитажуванпя, 

вивантаженая. [ти, видати. 
Видавать, еидать — видаві- 

♦Видвигать, видвинуть — вн- 
сувіти, вйсунути. 
♦Видвижной — висувнйй; В. 

прпцел — висувнйй мірнйк; В. 
лана — висувні ліпа. 
♦Виделка — виріб, -робу. 

£*Виделять, виделить — виді¬ 
літе, виділити, вирізия'гн, виріз¬ 
нити. 

$ 



Вьідерж Вьшадевие 

*Видерж— держа, -жі. гравати, виграти; В. время—ви- 
*Видержка —вйтрнм, -му. гравати час. 
Вьіедать, вместь (овес)— , *Викативать, вьінатить — ви- 

«пїдіти, виїсти. , кочувати, викотити. 
*Вьіезд — виїзд, -ду; В. па по- *Вьікатьівание — викочування, 

«йцию — виїзд па позицію. *Вьікладка — ніклад, -ду. 
*Виездка (логиадей) — виїж- ^Виключать, виключить — ви- 

джіпая. микітн, вимкнути. 
*Вием, вьіемка — вийміпия, *Вьіколотка — вибивічка; В. 

®ийма, -ми; В. для заіцелкп— модная — вибивічка мідна, 
еийма на зіщінку; В. жв.іезно- *Винуривание— викурювання, 
дорожная — залізнйча внйма; *Вилазна — вйлазка, -ки. 
В. кольцевой — кільцева вийма; .Вьілезать, вмлезть — вила- 
В. сумм — виймання грошей. знти, вилізти. 

*Вьіемной—вийміиий; В. щит— „Вьілезай“ — „Вилізь41, 
уийміний щит. ' *Вьілет—вйліт, -льоту; В. пули 

Вижидать, виждать — вичі- —вйліт кз'лі. 
кувати, вичекати, внжидіти, вй- Вилетать, вилететь — внліті- 
зкдати. ^ ти, вйлетіти. 

*Вмжим—вйтиск, -ку; (гирь)— *Вьімерять, виморить — вимі- 
вйвага. , грати, вймірити; В. свой шаг — 

*Вижиманиа — видавлювання, виміряти свій крок, 
витискіння; (гирь) — вивізку- Виметать, вимести — вимі¬ 
тання. тати, вймести, замітіти, за- 

Виздоравливать, виздоро- мести, 
в е т ь — видужувати, видужати.- * Вимпел — вймпел, -лу. 
♦Вьізов — виклик, -ку; В. де- *8инимать, винуть—виймати, 
журних — вйклшс вартових; В. вййпятп; „Винуть лотки*1—„Вй- 
в ’ружье — вйклнк до 8брбї. бери кіроби44; „Винь патрон"— 

Визнвать, визвать — викли- „Вйбери набій44. 
«іти, вйкликати. Винос — винесення. 
♦Визивной — виклйчпий; В. *Виносливость —витривалість, 

кнопка — кнопка виклична; В. -лости. 
ирпснособление (зуниер) — ви- Виносливий — витривалий, 
клйчний пристрій (нйщик^ В. Винуждать, винудить — при- 
коимутатор—викличний кому- мушуватн, примусити, 
татор; В. сигнал — виойчне * Випад — вйпад, -ду. 
гасло. Випадение — випадання; В. 

Вьіигривать, винграть — ви- | пятен—випадіння плям. 
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Вичекать 
Вискабливать- 

Вьіпекать, вмпечь-випікати, 
випекти. , 

Вьіпечка (хлеба) — печиво, 

-ва. 
Вьіплачивать, вьіплатить-ви- 

плачуватп, вйплатити. 
Виползать, вмползти—випов¬ 

зати, виповзти. 
Виполнение — виконання. 
♦Виполнимий — здійсненний. 
Вьіполняемий — виконуваний. 
Вьіполнять, вьіполнить — ви¬ 

конувати, вйкопати, здійснювати, 
здійснити. 

Вьіпоражнивать, випорожнить 
— випорожнювати, випорожнити. 
♦Виправна — виправа, -ви; ви^ 

правління; В. воєнная—військОва 
виправа. 
♦Випрягать, вьіпрячь — випря¬ 

гати, випрягти. 
„Випрягай44 — „Випрягій44. 

♦Вьіпрямитель — випрОстувач, 
-ча. 

* Вьіпрямление—вирівнювання, 
випростування. 
♦Випрямлять, випрямить—ви¬ 

рівнювати, вирівняти, випрОсту- 
вати, випростати; „Випрямить 
самокати4* — „Випростати само- 
кітп“. 
♦Випуклость — опуклість, -ло- 

сти, горбовина, -ни; В. черте- 
жа—опуклість рисунка; В. зем¬ 
лі— опуклість землі. 
♦Випуклий — опуклий. 
Випуск — випуск, -ку. 
Випускать, випустить — ви¬ 

пускати, випустити. 

♦Випуснной — випускний; В., 
труба — випускні трубі. 
♦Випучивать, вилучить — зди¬ 

міти, вдути; (о грунте) — ви- 
пивітн, випнути. г 

Випушка —облямівка, -кн. 
Випитивать, випитать—ви¬ 

питувати, випитати. 
•Вирабативать, виработать — 

виробляти, виробити. г 
♦Виравнивание—вирівнюваная, 
♦Виравнивать, вьіравнять—ви¬ 

рівнювати, вйрівпяти. 
♦рирез—виріз, -зу; боевой В.— 

бойпий вйріз; В. витие—круче¬ 
ні вирізи; В. прицельиий—вирі* 
мірииковий. 
♦Вирубка—вирубування; В. ле- 

са'—вирубування лісу. 
Виручать, виручить — визво¬ 

ляти, визволити, допомагіти, до¬ 
помогти; В. в бою — допомагіти 
в бою. 

Виручна — вйввіл, -волу. 
♦Виривать, вирить — вириві- 

ти, вирити, викопувати, виконати, 
♦Висадка — висідінпя (з ваго- 

пу), висіджуваиня. 
♦Висасивать, висосать—впси- 

сіти, виссати, висмОктувати, ви¬ 
смоктати. 
♦Висверливать, висверлить — 

висвердлювати, висвердлити. 
Висвобождение—визволення,, 

визволя'пня. 
♦Виселок — вйсілок, -лку. 
Вискабливать, вьіскоблить(і«? 

копита) — вискрібати, ви¬ 
скребти. 
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Зіьіскакивать Внтяжпой 

Вьіскакивать, вьіскочигь—ви¬ 
скакувати, вискочити, вистрибу¬ 
вати, вистрибнути, 

Вислеживание — висліджу¬ 
вання. 

Вислеживать, вьіследить — 
висліджувати, вислідити. 

Вислуга — вислуга, -ги; по 
«нслуге лет — вислуживши свої 
літі. 

Висматривать, висмотрвть— 
■визиріти, вйзирпти, виглядати, 
виглядіти. 
♦Високий — високий; В. раз- 

рнв— високий розрив. 
♦Високобойность —високоббй- 

ність, -пости. 
♦Висота — висота, -ти; В. абсо¬ 

лютная — висоті абсолютна; В. 
■бруствера—висота брустверу; В. 
всадппка—висота вершинка; В. 
грудная —■ грудна висоті; В. за¬ 
критий—висоті закриття; В. ко¬ 
лена от зомли — висоті коліна 
від землі; В. насипи—висота еі- 

«сипу; В. относительная—віднос¬ 
на висоті; В. прикладки — ви¬ 
соті прпкладіння; В. прицела—• 
висоті мірника; В. разрива — 
висоті розриву; В. сечения— 
висота переріву; В. взятие—за¬ 
бирання, забріння висоти; В-ту 
набирать — забнріти висоти. 
♦Висотомер — висотомір, -ру. 
Виставлять, виставить—ви¬ 

ставляти, виставити; В-лять ка¬ 
раул — виставляти сторожу; 
В-лять пост—виставляти стійку. 
♦Вистраивание — ладпувінпя. 

♦Вистраивать, -ся, вистроить, 
-ся — виладновувати, -ся, вилад¬ 
нати, -ся. 
♦Вистрел — пОстріл, -ла; за- 

тяжпой В.— затяжний постріл; 
производить В.—стрілити; пря- 
МОЙ В. — простий ПІСТрІЛ; ХОЛО- 
стой В.—сліпий пОстріл; липня 
В-ла — лінія пОстрілу. 
♦Вистроенний— поладноваиий. 
♦Виступ — виступ, -ну; В. бо- 

евой — бОйний виступ; В. боко- 
вой—боковий виступ; В. гори— 
виступгорй; В. паправляющий— 
напрямнйй вйступ; В., ударяю- 
щий по колодке вибрасивателя— 
вйступ, що б’є в . колодку викй- 
дача. 
♦Виступать, виступить — ви¬ 

рішіте, вйрушити, виступіте, 
виступити. 
♦Виступлегие —вирушіппя, ви¬ 

рушення, вйступ, -пу. 
♦Висший — вищий; В. команд¬ 

ний состав—віщий коміпдпий 
склад; В. ступень—пайвйща сту¬ 
пінь. 
♦Висилать, вислать — виси¬ 

лати, вислати. 
♦Виталниваїь, витолннуть — 

виштовхувати, виштовхнути. 
♦Витеснять, вьітеснить - ви¬ 

тисніте, вйтиспути. 
Вьітребовать—вйправпти, до¬ 

могтися. 
♦Витягивание — витягання. 
♦Витягивать, витянуть — ви¬ 

тягати, витягти. 
♦Витяжной—витяжний; В. тру- 



«4 **•« 

Вьітяпутнй 

ба—витяжні трубі; В. трубка— 
витяжний запальник. 
♦Витянутий—витягнутий, про¬ 

стягнутий; В. рука—простигнута 
рукі. 

Вьіхватьівать, вьіхватить — 
вихоплювати, вихопити. 
♦Виход — вихід, -ходу; в. бо- 

евой бойка — бойппй, вихід роз¬ 
бивані; В. из боя—вихід із бОю. 
♦Виходить, вийти — вихОдити, 

вийти, вирушати, вйрушити. 
♦Вмходной — вптпчнйй, вихід¬ 

ний; В. полоткенпо—вихідне ио- 
лОжения; В. часть — вихідні ча¬ 
стіша. 
♦Вичисление — обчисленая, ви¬ 

раховування. 
Вичищать, вичистить — вичи- 

щіти, вичистити. 
♦Вишечний — вежковнй. 
♦Вишибной — вибивний; В. за¬ 

ряд—вибивний варяд. 
♦Вишка — вежка, -ки. 
♦Вишмиг — виник, -ку. 
♦Вияс не ниє—з’ясОвувапня, з’я- 

♦Гавань — гіваш., -пи. 
*Гаечка — мутерка, -ки. 
♦Гаечний — иутровнй. 
♦Газ — газ, -зу; 'боевой га8—1 

бойовій газ; Г. гренучий—гри¬ 
мучий газ; Г. наривной —нарив¬ 
ний гав; Г. малостойкий—нетрив¬ 
кий гав; Г. отравляющнй —отруй¬ 
ний гав; Г-зи пороховне—поро- 

Газобалонвмй 

сувіппя; В. обстановки — з’ясу¬ 
вання обсгівин. 
♦Вияснять, вияснить — з’ясо¬ 

вувати, 8’ясувіти. 
♦Вьюга — хуртовина, -нп. 
♦Вьнж — в’юк, -ка. 
♦Вьючить — в’ючити. 
♦Вьючний —в’ючний; В. ануни- 

цня—в’ючна амуніція; В. кухня— 
в’ючпа кухня; В. се^ло — в’ючне 
сідлО; В. ремепь—в’ючний ремінь; 
В. пряжки лавок—в’ючні пря'жки 
лавок. 

Вязанний — плетений. ? 
♦Вязка — в’язіпня, плетіння, 

в’язка, -ки; В. крестовидная — 
павхреспе в’явіиня; В. простая— 
в’явіння звичійне; В. свободная— 
вільие в’язіоня; В. стяжная—в’я- 
зіння стяжне. 
♦ВязкиЙ (дорога) — грузький 

(шлях); В.(хлеб)—глевкий (хліб). 
♦Вязнуть — грузнути, грувти. 
Вяленний — в’ялий, в’яле¬ 

ний; В. трава — в’яла траві. 
Вялий — мля'впй. 

г 
хов( гіви; Г. слезоточивьій—сліз¬ 
ний газ; Г. стойкий — тривкий 
гай; Г. удушающий—задушливий 
газ; Г. чихательпнй — чхільзий 
газ; Г. я до витий — отруйиий газ. 

Газета — газета, -ти, часо¬ 
пис, -су. 

*Г азобалонний — гагобалОнвий; 
Г. атака — газобалОнпа атіка. 
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Газовий Геронческнй 

♦Газовий— гізовий; Г. атака— 
газова атіка; Г. борьба — гізова 
боротьбі; Г. волка—гізова хвиля; 
Г. камера—газова камера; Г. тре- 
вога—газова тривОга; Г. труба— 
гІ80ва трубі; Г. турбина—газо¬ 
ва турбіна; Г. наблюдение—сте¬ 
ження ва гігами; Г. облако—гі¬ 
зова хміра; Г. отверстие—гізо- 
вий Отвір; Г. ивструктор — гізо- • 
вий інструктор; Г. поршень — 
ГІ80ВИЙ тОлок; Г. цилиндр — гі- 
зовий цшппдор. 
♦Газомет — газомет, -ту. 
♦Газометание — гааопускішія. 
♦Газонепроницаемий — гавоне- 

пронікливий; Г. одежда — Г380- 
пепроникливий Одяг. 
♦Газообразний — гавувітий. 
*Г азообразователь —газотвір- 

пик, -ка. 
♦Газоопасний — га80небе8печ- 

пий. 
♦Газоопределитель — газови- 

знічник, -ка. 
*Г азопригодность — газопри- 

дітпість, -ности. [ний. 
♦Газопроводний —газопровід- 
*Газоубежище — схованка від 

газу. 
♦Гаечний — мутровий. 
♦Гайка — кутра, -ри; Г. (ко- 

жанная) — каблучка; Г. удар- 
внка — мутра удірника; навин- 
тованпий ковец гайки — нарі¬ 
заний кінець мутрн. 
♦Галлерея — галерія, г -рії; Г. 

шинная — підкіпна галерія; Г. под- 
8вмная — галерія підземна. 

♦Галоп — галоп. 
♦Галтель — жолобвйк, -кі. 
♦Гальваноскоп — гальваноскоп, 

-па. 
♦Галька — рінь, -ди. 
♦Гандшпуг—важийця, -ці. 
*Гарда — гірда, -ди. 
Гарнец — гірець, гірця. 

♦Гарнизон — валОга, -ги. 
♦Гарнизонньїй — залогбвий; Г. 

караул—валогОва сторОжа; Г. на¬ 
ряд—залоговий нарід; Г. служба 
— залогОва служба. 
♦Гарпиус — кальофОнія, -їй?; 
живйця, -ці. 
♦Гать — гіта, -ти. 
♦Гаубица — гівбиця, -ці. 
♦Гаубичний — гівбичний; Г. ба¬ 

тарея — гівбичпа батерш; Г. ди- 
визиоп-— гівбичний дивізіОн. 

*Гауптвахта — гавптвіхта, -ти. 
*Гвоздь — цвях, -ха; подков- 

ньій Г. — ухналь, -ля. 
♦Гелиограф — геліОграф, -фа. 
Генеральний — генерільпнй; 

Г. штаб — генерільний штаб. 
♦Генератор — генерітор, -ра. 
♦Генераторний—генеріторнпй. 
Г еографичесний — географіч¬ 

ний; Г. координата—географічна 
коорднніта; Г. меридиаи— геогра¬ 
фічний меридіан; Г. сеть —гео¬ 
графічна мережа. 
♦Геодезия висілая, ннзшая— 

геодезія вища, нижча. 
♦Геометрический— геомотрйч- 

ний; Г. точка — геометрична 
точка. 

Г ероический — героїчний. 
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Гнбельпнй Глубана 

Гибельнмй — згубний. 
♦Гибний— гнучкий. 
*Гибность — гнучкість, -кости. 
Гигиена — гігієна, -ни. 

*Г игроскопический — гігроско¬ 
пічний. 
♦ГиДравличесний — гідравліч¬ 

ний. 
*Гидропульт — гідропульт, -та. 
*Гидротин — гідротйва, -пи. 
♦Гильза — гільза, -за; Г. дето¬ 

натора—гільза детонатора; Г. ла¬ 
тунная—гільза мосііжна; Г. стре- 
ляеная—стріляна гільва; Г.цель- 
нотяпутая — суцільнотягнена 
гільза. 
♦Гимнастина — гімністика, 

-ки. 
♦Гимнастичесний —гімнастич¬ 

ний; Г. городок — гімпастичний 
городбк; Г. снаряд — гімнастичне 
приладдя. 
♦Гимнастерка—гімпаст/вка, -ки 
♦Гипербола — гіпербола, -ля. 
*Гиппосульфит — гіп сульфіт, 

-ту. 
♦Гипс — гіпс, -су. 
♦Гиря—(в ватерпасе) важбк, 

-жка; тягарець, -рця. 
*Г лавнокомандующий — голов¬ 

нокомандувач, -па. 
♦Главний —головний; Г. упрач- 

ление — головне управлшпя; Г. 
врач—голпвнйй лікар; Г. застава 
—головна застава; Г. караул— 
головна сторііжа; Г. наїїравле- 
ние —головний ніпрян; Г. пункт 
— головний пункт; Г. сили — го¬ 
ловні сили; Г. сопротивленае — 

головнйй бпір; Г. удар — голов¬ 
ний удар. 
♦Гладилка— гладило, -ла. 
*Гладний — глідкий; Г. сек¬ 

тор—глідкий сектор; Г. дира— 
гладка діра. 
♦Гладкоствольньїй — гладко- 

цівковий; Г. оружие — гладко- 
цівковіі збрбя. 

Глаз — бко, ока (мн. очі). 
♦Глазок, глазки — вічкб, -ка 

(лш.вгик); ложевие Г.— лотові 
вічні. 
♦Глазомер — окомір, -ра; па 

глазомер — на бко.. 
♦Глазомерная с’емка—здій¬ 

мання на <5ко. 
♦Глазомерное определение 

расстояния — визначення відді¬ 
лення па око. 
♦Гласно—гласне, -су. 
♦Глина — глйиа, -ни; Г. глав- 

конатовая — глина главкопітова; 
Г. кембрийская — глина кем¬ 
брійська. 
♦Глинистий — глйнястий; Г. 

групт—глинястий ґрунт; Г. слой 
— глинястий шар. 
♦Глинобитний (пол) — бйтпй І8 

г мій і 
♦Глинозем—глинозем, -му. 
♦Глицерин — гліцерйна, -ни. 
♦Глубина — глибині, -ви; Г. 

колонпи — глибина колбни; Г. 
поражений — глибині порізки; 
Г. стрелковой ступепи — глибина 
стрілецького приступка; Г. цела— 
глпбица шли;, в глубапу — зав- 
глйбшки. 
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*Глубокий — глибокий; Г. раз- Г. регулятора — голівка регуля- 
ведка—глибока розвідка; Г. цель тора. 
— глибока ціль. *Головной — головний, голов- 
♦Глухол — глухий; Г. кози- кЛвнй, чоловий; Г. втулка — го- 

рек—сліпий дашбк, -шка; Г. ряд ловкбвий утудов; Г. мишеиь — 
— глухий ряд. головна мета; Г. повозка—голов- 
♦Глушитель— глушийк, -ка. ний віз; Г. охраняющая часть— 
♦Глушить — глушйти; ,,Глуши чолові охоронна частина; Г. отряд 

мотор*1 — „глуши мотбра“. — чоловий загін; Г. склад —чо- 
* Глиба — брйла, -ли. довий склад; Г. стержень —го- 
♦Глянцевитий — глянсуватий. ловкбвий прут; Г. убор—головний 
Гнать, -ся — гніти, -ся (я же- убір (кашкет, шолбм); Г. части¬ 

ну), гонити, -ся (я гоню). чолова частіша. ^ 
♦Гнездо — гніздо; Г. для ввнн- Голос — голос, -су. 

чиваиня поршня — гніздб, щоб * Голубиний голубиний; Г.поч- 
уґвинчувати тблока; Г. для отра- та—голубина пбшта. 
жителя — гиіздіі для відбивача; *Голубой — бдакйтпий. 
Г. для стакана — гнізді на ци- Голубь голуб, -ба. 
ліпдер; Г. запаспое — гніздб за- Голубятня — голубник, -кі. 
пісне; Г. панорамное—гніздб па- *Голий —голий; Г. провод 
норімнв; Г. иулеметное — куле- Грілий провід, 
метне гніздб. ♦Гондола гондола, -ли. / 
’Гнездньїй — гніздовий; Г. окоп *Гора, горна — гора,-ри, гірка; 
- гніздовий шанець, -нця. Г. крутая—крута горі; Г. отло- 

*Гне?довка — гніздівка, -кп. гая - положиста горі; вершина 
*Гнеток — гнітбк, -ткі. горн — верховина; на склоне го- 
Годний - здітний, прндітний. ри—на вгірку; подошва Г,—під- 
Голенище — халява, -ви. шясжя гори; по горе — горою, по 
Голень—гомілка, -ки. г горі. 

*Голландсная рама — ставня, “Горб — горб, -ба. 
_н/ ♦Горбатий — горбатий; Г. пру- 

*Голова — голова, -вй; Г. ко- жина — горбіта пружина, 
допий — голові колбви. *Горбиль— обіпід, -пола. ^ 
♦Головна — голівка, -ко;Г. де- *Горелна (лампи) — пальник, 

ревяппая — голівка дерев’яна; -ка (лямпи). 
Г. кожуха — голівка кожуха; *Горение — горіння; прогрес- 
Г. правила — голівка правила; сивное Г. — прогресивне горіння. 
Г. с насечкой—карбована голівка; *Горжа — узбочина, -та. 
Г. тренога — голівка триніжка; *Горизонт — (линия) обрій, 
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Горизонталь _ ГравдшскнД 

-рію; (гслоскость)-позем, -му; 
Г. НСТИНННЙ—спрівжпій позем; 
математичсский Г. — математич¬ 
ний повен; Г. мсста—позем МІСЦЯ; 
г. оружия—Ш)ЗЄМ 8брй. 
♦Горизонтаїь —поземпна^ -пп; 

Г. дополнательная — повемпва 
додаткова; Г. общая — поземпна 
спільна; Г. основная — поземпна 
основна; Г. средняя — поземпна 
середня; Г. утолщенная—грібша 
поземипа. 
♦Горизонтальний— поземий; 

Г. дальность — повела далекість, 
-кости; Г. наводка — поземе на¬ 
цілювання; Г. площадка—повела 
♦Гористий— горяний.[площинка. 
♦Горловина — гірло, -ла. 
♦Горлишко — шийка, -кн. 
♦Горн — горно, -на. 
♦Горнист — сурніч, -чі. 
♦Горний—гірський; Г орная вой- 

па—гірська війні; Г. побидия— 
гірська позиція; Г. проход — про- 

" ліг; Г. хребет—гірський кряж. 
Город — місто; Г. губересний 

— губерніальне місто; Г. уезд- 
ньій — повітіве місто; Г. окруж- 
пой—округіве місто. 
♦Городо'к — городІк, -дка; Г. 

іимпастический — гімнастичний 
гіродок. 
♦Горт—горт, -ту; Г. шлейний— 

горт шлейовий; Г. постромоч- 
ннй — горт посторінковий. 
♦Гортовьій — тортовий; Г. ре- 

хень — гіртовий ремінь. 
♦Горчичний — гірчичний; Г. газ 

— гірчичний газ. 

♦Горючий — горючий, пальний; 
Г. вощество — пальні речовині; 
Г. материал — пальний матеріях; 
Г. пакет — пальний пакет; Г. 
смесь — пальні мішаиипа. 

Горячий — гарячий; Г. пища— 
гаряча стріва. 

Госпиталь — шпиталь, -лю; 
Г. полевой — польовий шпиталь. 

Госпнтальний — шпитільний. 
Государственное Политиче- 

ское Управлену— Держівпе 
Політичне Управління. 
♦Господство ■— панування, 

(власть) — зверхність кого над 
ким; Г. в вовдухе — панувіпня 
в повітрі. 

Государственний банк—Дер- 

зківпий Оаак. 
♦Готовиться — готуватися. 
♦Готовность — готівість, -во- 

сти; Г. боевая—бойові готовість; 
Г. к вистрелу — готівість до 
пістрілу; ■„Готово1* — ,,готіво“. 

Грабеж — грабіж, -біжу; гра¬ 
бунок, -нку. г г , 

Граблн — граблі, -бель, -блів. 
♦Гравий ■*— нірінок, -пка. 
♦•равировать, вигравировать 

— рнтувіти, вириту вати. [-пеня. 
♦Градус—градус, -су, ступінь, 
♦Градусник — грідуснок, -ва. 
♦Градусний — грідусний, сту- 

ПІПИИЙ; Г. деление — грідусна 
піділка; Г. дуга—грідусна дуга. 

Гражданский — громадський, 
громадя'нський, цивільний; Г. 
вдасть—цивільна влада; Г. война 
—громадянська війні. 

41 



Грамота 

Грамота — грімота, -ти; по- 
четпая Г.—почесна грімота. 

*Граната — граніта, -ти; Г. ору- 
жейпая — рушнйчпа граната; 
Г. ручная—ручні граната; Г. фу¬ 
гасная — фугісна граніта; ,,Гра- 
натой1* — ,,гранатою'4; метание 
Г. — метання граніт. 

"Транатометание— гранатоме¬ 
тання. 

"Гранатометник —гранатомет¬ 
ник, -ка. 

"Транит — граніт, -ту. 
*Граница — межа, -жі, границя, 

-ці, кордон, -ну; Г. зрееия — гра¬ 
ниця зіру. 

*Грань — грань, -ни; боковая 
Г. — стінка. 

Графа — графі, -фи. 
•*ґрафик — гріфик, -ка. 
Графин —каріфа, -фи. 

*Графический •— графічний; Г. 
точность че^тежа — графічна 
точність рисунка. 

*Г рафленнмй — поліп/єннй. 
*Гребенна — гребінка, -ви. 
*Гребень — гребінь, -беня; Г. 

боевой — бойовий гребінь; Г. бру¬ 
ствера— гребінь брустверу; Г. 
прицельпой рамки*— гребінь мір- 
никової рамки; Г. стойкп — гре¬ 
бінь постоякі; Г. топографнче- 
скнй — гребінь топографічпий. 

"Требля —веслувіння, гребня 
"Тремучий—гримучий; Г. ртуть 

—^гримуча ртуть, гримуче живе 
срібло; Г. студепь — гримучі 
драглі. 

*Гренадер — гренадьєр, -ра. 

Грунт 

*Грести, гресть — всслувіти, 
гребти. 

Грибок — грибОк, -бка. 
Грива — грива, -ви. 

"Тривна с прорезью — ваціль- 
ник, -ка. 

Гроб — домовина, -ни; трупі, 
-ІІЙ. 

"Тромноговоритель — гучномо¬ 
вець, -вця. 

"Тромоздкость — невкліди- 
стість, -тости; завал пстість, -то¬ 
сти. 
♦Громоотвод — блискавичний, 

-ка. 
*Грохот — гуркіт, -коту. 
"Грубий — грубий; Г. наводка— 

приблизне націлювання. 
"Трудной — грудпий; Г. висота 

— грудні висота; Г. вишень 
— грудні меті. 

Грудь — груди (грудей). 
*Груз — вантаж, -жу; Г. мер¬ 

твий — мертвий вантіж; Г. по- 
лезпнй — корисний вантаж. 

*Грузик — тягарець, -рцн. 
*Грузить, -ся — вантажити, -ся. 
"Трузовик — ваговів, -віза; 

Г. трактор — паговіз трактор. 
*Г рузовой — ваптіжний. 
*Г рузомашина — вагомашйпа, 

-пи. 
*Груз:под’емность — вантаж¬ 

ність,. -пости. 
*Грунт — ґрунт; Г. глинистий 

— ГЛИНЯСТИЙ ґрунт; Г. МврЗЛИЙ 
— мерзлий ґрунт; Г. песча- 
ний—піскувітпй ґрунт; Г. плот- 
ний — щільиий ґрунт; Г. скали- 



Дальность Груатовой 

-ся — занечпщіти, -ся, яапвчй- 
стити, -ся, забруднювати, забруд¬ 
нити. 
♦Грязь— (топкая) багні, -ні, 

бруд, -ду; (на дороге) — грязь, 
-ви. 

Губерния — губерия, ...щииа 
(Київщина, Харківщина). 

*Г убительньїй — згубний. 
♦Губка — губка, -ки. 
♦Г убчатьій — губківатий. 
♦Гудок — гудік, -дкі. 
Гуж —гуж, -жу. 

♦Г ужевой — тягловий. 
Гурт (скота) — гурт, -ту. 

♦Гусеничний (трактор- 
ньш)—плазунівий; Г. передача— 
плазуніва передіча; Г-но-колес- 
ннй ход—плазувіво-коліспнй хід. 
♦Густой — густий; Г-ая слав¬ 

ка — густе мастило, [гущавина. 
♦Густота—гущині, -ни, (леса) 
♦Гуськом—низкою, у колосік. 

СТМЙ — скелястий ґрунт; Г. СЛЄ- 
жавшийся — 8ЛЄГЛИЙ ґрунт; Г. 
торфяной — торфовий ґ^унт. 
♦Грунтовой — ґрунтовий; Г. во¬ 

да — ґрунтові воді. 
♦Грунтовка — грунтувінпя. 
Группа—група, -пи; Г. огне¬ 

вая—вогневі група; Г. содействия 
—група допомоги; Г. ударная — 
(у)вдірпа гр^па. 
♦Группировка — групувіпня; Г. 

войск — групувінпя війська. 
Групповод — груповід, -вода. 

♦Групповой — груповий; Г. бой 
— груповий бій; Г. ОГОНЬ—Гру- 
повий вогонь; Г. доль — групові 
ціль; 
♦Г рушевидньїй—груш[к]уватий. 
Грьізть — гризти, точити; Г. 

ясли — гризти ясла. ) 
♦Гряда (горная) — пісмо (гір¬ 

ське). . 
Грязнить, -ся, загрязнить, 

♦Дальнобойность —далекобій¬ 
ність, -ности. 
♦Дальнобойньїй — далекобій¬ 

ний; Д-ая артиллерия — далеко¬ 
бійна артилерія. 
♦Дальномер — далекомір, -^а. 
♦Дальномерщик — далекомір¬ 

ник, -ка. 
* Дальность—далекість, -кости; 
Д. видимого горизопта — дале¬ 
кість ібрію; Д. внстрела — дале¬ 
кість пістрілу; Д. юризопталь- 

♦Давление —(ідейст.) тиснен¬ 
ня; тиск, -ку, натиск, -ку;Д. газов 
—тиск гізів. . 
♦Давность изготовления карт 

— дівність скліденвя май. 
Дальнейший — дільший. 

♦Дальний — далекий, дальній; 
Д. дистанция — дільпя дистін- 
ція; Д. огонь — далекий во- 
гінь; Д. от’езд — далекий від’¬ 
їзд; Д. разведка — дільпя роз¬ 
відка. 



Двухсторонний 

тальное— фронтальний рух; Д. 
целнной — рух цілиною. 

*Двойной — подвійний; Д. дей- 
СТВИЄ — ПОДВІЙНИЙ ЧИН; Д. ЛИ- 

нейка — подвійна лінійка; Д. на- 
ливной елемент — подвійний па¬ 
ливний елемент; Д. шаг вперед— 
подвійний крок уперед; Д. шаг 
назад — подвійний крок назід. 

*Двор - подвір’я, двір (дворі, 
двору); Д. ПОСТОЯЛИЙ—8ІЇ8Д, -ду. 
♦Двугранньїй — ДВОСТ1НПИЙ; Д. 

угол — двостінний кут. 
*Двужильньій — двожильний. 
*Двуколна — бідка, -ки;, Д. 

аппаратная — апарАтпа бідка; 
Д. аптечная — аптечна бідка; 
Д. машиппая — машинна бідка; 
Д патрониая — надійна бідка; 
Д. сапитарная—саиітАрна бідка; 
Д. телефонная—телефонна бідка; 
Д^. хозяйственная — господарча 
бідка. 

*Двуперая пружина — двонера 
пружина 

*Двулутнмй — ДВОКОЛІЙНИЙ; Д. 

линия (ж. д.) — двоколійна (за- 
лізнйця). 

*^вуснатн«й—двосхилий, дво- 
ПОК1ТНИЙ. г 

*Двухверстка — двоверстівка, 
-ки. , 
♦Двухнолейньїй —ДВОКОЛІЙНИЙ. 

*Двухколесньій — ДВОКОЛІСНИЙ. 

*Двухлроводньій — двопровід- 
пий. 

*Двухсторонний—двобічний; Д. 
фехтование — двобічне фехту- 
вАння. 

ная — далекість позеиа; Д., дей- 
ствительная — далекість дійсна; 
Д. полета пули—далекість льОту 
кулі; Д. прямого вьістрела — да¬ 
лекість простого пострілу; Д. 
прицельная — далекість иірпи- 
кОва. 

*Дамба — гатка, -ки. 
*Данньіе — дАні, -них; Д. исход- 

нне — вихідні дАні. 
Дата — дАта, -ти. 

*Дача — давання, дАча, -чі; 
Д. корма (коню) — дівавня фу¬ 
ражу (коневі). 

*Двадцатипятиверстка—двад- 
цятип'ятнверстівка, -ки. 

*Дверца — дверці, -рець. 
*Дверь — рері, -рЬй; Д. вход- 

ная — вхідні двері. 
*Двигатель — рушій, -ія. 
*Двигать, -ся, двинуть, -ся — 

рухати, -ся, рухнути, -ся, руша¬ 
ти, рушити, посувАти, -ся, посу¬ 
нути, -ся, посовувати, -ся (впе¬ 
ред), ирямувАти. 

*Двигающийся, движущийся— 
рухомий, руїнний. 

**Движение — рух, -ху; амплн- 
туда Д.—амплітуда руху; воль- 
ние Д.—вільні рухи; Д. вперед— 
рух уперед; Д. вращательное — 
оберто'вий рух; Д. перекатами — 
посування перекОчуванням; Д. по 
компасу — рух за кОмпасом; Д. 
охватнвающее — охОплювальний 
рух; Д. походное—похідний рух; 
Д. простив — нескладні рухи; 
Д. рук — рух рукАми; Д. флан¬ 
говеє — флаакОвпй рух; Д. фрТ)н- 



*Дебушировать — дебушувіти. 
‘Дегазация — дегазація, -ції. 
♦Деготь — дьоготь, -гтю. 
♦Дежурить — варту віти. 
♦Дежурньїй —вартовий; Д. ком- 

иата — кімната вартового; Д. ле- 
карский помощвик — вартовий 
лікірськай помічник; Д. наблю- 
датель — вартовий стежач; Д. по 
госпиталю — вартовий шпиталю; 
Д. по дивизии — вартовий диві¬ 
зії} Д. по канцелярии переписчик 
— вартовий писар канцелярії; 

-Д. по караулам гарнизопа *— вар¬ 
товий сторОж залОги; Д. по ком- 
пате посетителей — вартовий 
кімпіти відвідувачів; Д. по ко- 
пюшие — вартовий стійні; Д. по 
кухням — вартовий кухонь; Д. по 
лагерному сбору — вартовий ті- 
бору, таборового зббру; Д. по 
отдельной частп—вартовий окре¬ 
мої частини; Д. по пекарне—• 
вартовий пекірні; Д. по приєм¬ 
ному покою — вартовий амбула¬ 
торії; Д. пулеметньїй взвод — 
вартові кулеметна чота; Д. са- 
нитар — вартовий санітар; Д. 
сигналист — вартовий сурміч; 
Д. часть — вартові частина; 
Д-ньїх книга — книга вартових;, 
„Д-ньїе на линню-1 — „Вартові 
на лінію". 
♦Дежурство—варта, -ти; всту¬ 

пать в Д.— стіти на вірту. 
♦Дезертир — дезертир, -ра. 
♦Дезертирство—деворту вінпя. 
♦Дезертировать — дсзертуві- 

ти. 

♦Дезинфектор — дезинфіктор, 
-ра. 
♦Дезинфекционнмй—дезшіфек- 

ційний; Д. камера — дезипфек- 
ційна камера. 
Дезинфекция — дезинфекція,. 

-ції, дезинфекувіпня. [ція, -ції. 
♦Дезорганизация - дезорганіза- 
♦Действие—дія (дії), (дви- 
жение) рух; (техн.) чин, -ну;. 
Д. боевьіо — бойові дії; Д. 
военнме — воєнні дії; Д. вредное- 
— шкідні дія; Д. двойное — по¬ 
двійний чпн; Д. искрьі ,— чин. 
іскри; Д ложпое — фальшива дія;. 
Д. иоральвоо—морільшііі вплив;. 
Д. насильственное — попевільоа 
дія; Д. наступательное—нападна 
дія; Д. осколочное—чия спілками;. 
Д. периодичоское — періодична 
дія, п. чин; Д пламени — чин п.ї- 
лум’я; Д. иолезнос — корисний 
чин; Д. пробивное — пробивний 
ЧИН; Д. разрушительное—руйна- 
ці'йннй чин; Д. раскалепного тела. 
— чин розпеченого тіла; Д. удар- 
ное — удірнпй чин; Д. фугасно© 
— фугісннй чин; Д. хнмическо^ 
— хемічиий чин. 
♦Действительность—Д1ЙСВІСТЬГ 

-ностн; Д. огня—дійсність вогню. 
♦Действительньїй — дійсний; 
Д. воєнная служба — дійсна вій¬ 
ськові служба; Д. дальность — 
дійсна далекість; Д. огонь — 
дійсний вогонь. 
♦Действовать — діяти; (чем- 

нибудь) орудувати; (тех.) чи- 
пйтн. 
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Действующий 

*ДеЙСТ8уЮЩИЙ — ДІЄВИЙ, ЧИН¬ 
НИЙ; Д. армия — дієва армія. 
♦Деноративний — декоратйв- 

ііий. 
^Делать, -ся — робити, -ся, 

діяти, -СЯ; „Делай раз“—„Р<іби 
раз“. 
♦Делегат связи — делегат звяз- 

Ч- 
♦Деление — поділка, -ки; пу- 

■левое Д. — нулеві поділка; гра¬ 
дуснеє Д.—градусна поділка. 
Дело — спріва, -ви. 
Делопроизводитель — діло- 

■віід, -да; Д. по хозяйственной 
части—діловод господарчої ча¬ 
стини. 
Делопроизводство — діловод¬ 

ство, -ва. 
♦Демаркационний — демарка¬ 
ційний. 
^Демаснированньїй — здемаскіі- 

«аний. 
♦Демаснировать—демаскувати. 
♦Демаснировка —демаскуван¬ 

ня. 
♦Демаснирующий — демаску- 

•вальппй; Д. признаки—демаску- 
.вальні ознаки. 
♦Демобнлнзация — демобілізі- 

.ція, -ції. 
♦Демобилизованньїй — здемобі- 

лізбваний. 
♦Демонстрация — дсмонстрі- 

.ція, -ії. 
♦Деморализовать, -ся — демо¬ 

ралізувати, -ся. 
Данежньїй—грошовий; Д. ат- 

тесгат—грошовий атестіт; Д. 

Десятиверстка 

книга —грошова книга; Д. ящик 
—грошова скрбпька. 
♦Денник (в конюшне)— зіго- 

рііда, -ди. 
Деньги — гріїші, -шей. 

♦Депо — депо, -пі; Д. ложар- 
ное — пожежна, -пі. 
♦Дергать, дерн.ть — стати, 

сіпнути; смикати, смнкііути. 
♦Дерево — дерево, -ва (мн. де¬ 

рева); Д. лиственное — листяие 
дерево; Д. хвойпое — глпдеве де¬ 
рево. 
♦Деревяннмй — дерев’яний; Д.Ф 

головка — деров’я'на голівка; Д. 
основанпе — деров’я'на оснОва; Д. 
палочка — дерев’я'на паличка; Д. 
ящик для угломера— дерев’я'на 
скрйиька для кутоміра. 
♦Державна—держак, -кі, дер¬ 
жавна, -ки. 

♦Держать — тримітп, держати; 
Д. под огнем—обстрілювати, дер- 
жіти під вогнем. 
♦Держатель—держільник, -ка; 

(приспособленае)—державка. 
♦Деривация - деривіція, -ції. 
♦Дерн—дерен, -рпу. 
♦Дернина — дернина, -ни; Д. 

логом — дернина вздовж; Д. тьіч- 
ком — дернина впоперек. 
♦Дерновать — дернувати. 
♦Десант — десівт, -ту. 
♦Десантний—десіотний;Д. от-' 

ряд — десантний загін. 
♦Десятиборие — десятизмаган- 

ня. 
♦^Десятиверстна — десятивер¬ 

сті вка, -ки. « 
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Дистанционпий Десятиделешшй 

Д. артяллерия — дивізійна арти¬ 
лерія. 

*Дивизия — дивізія, -зії. 
^ивпарткомиссия —дивпарт- 

комісія, -сії. 
♦Динамит — дипаміт, -ту; во¬ 

єнний Д. — військовий динаміт- 
желатшшрованиий Дішамнт — 
желятннбваннй динаміт; сту- 
депистмй Д. — драглистий ди¬ 
наміт. 
Динамитньїй — динамітовий. 

♦Динамомашина — днпамома- 
шйна, -ви. 

'* Динамометр — дпнамометер^ 
-тра, силомір, -ра. 
♦Динитронафталин — дипітро- 

нафтал/на; сполука Фав’е. 
♦Диоптр — прбзір, -зору. 
Директива — директива, -ви. 

♦Директрисса — директриса,, 
-си; Д. огня — директриса вог¬ 
ню. 
Дирижабль — дирижабль, -ля. 

♦Диск — кружало; Д. с зуб¬ 
чаткою — кружало в трибкОм;. 
Д. паправляющий — панрямне- 
кружіло; Д. прицельний — мір— 
никОве круяіало. 
♦Дисковий, дискообразний — 

кружалог.ий, кружалуватий; Д_ 
пружина — кружалувата пружи- 

♦Десятиделенний — десятнпо- 
ділкОвий 
Детализация—деталізація,-ції; 

деталізування. 
♦Деталь — деталь (ж. р. -ли), 

подробиця. 
♦Детонатор — детонатор, -ра. 
♦Детонаторний — детонатор¬ 

ний; Д. трубка — детонаторна 
трубка. 
♦Детонация — детонація, -ції; 

детонування; Д. через влияние— 
детонація через вплив. 
♦Детонировать — детонувіти. 
♦Детонирующий — детонацій¬ 

ний; Д. взрнвчатое вещество — 
детонаційна вибухбва речовина. 
Детородние части — прирО- 

джееня. 
*Дефиле — дефіле. 
♦Дефилировать — дефілювати. 
♦Деформировать — деформува¬ 

ти. 
♦Дешифровка — розшифруван- 

Деятельность — діяльвість, 
-пости; Д. боевая—бойова діяль¬ 
ність. 
Деятельний — діяльний, ак¬ 

тивний. 
♦Диагональ — коспвіі, -пй, дія- 

гопідя, -лі. 
♦Диаметр — поперечник, -ка. 
♦Диаме.тральний — поперечпп- 

кбпий. 
♦Диафрагма — діяфрйгма, -ми. 
Диван — канапа, -пи. 

♦Дивизион — дпвізіОп, -НУ. 
♦Дивизионнмй — ДИВІЗІЙНИЙ; 

Дискредитировать — дискре¬ 
дитувати, здискредитувати. 
Дислокация—дпслокйція, -ції 
Диспозиция—диспозиція, - ції 

♦Дистанционний — дистанцій- 
ний; Д. трубка двойного дей- 
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Днстандия 

ствия — дистанційний запільник 
подвійного чий у; Д. часть — ди¬ 
станційна частйиа; Д. дсленне — 
дистанційна пОділка. 

*Дистанция — дистанція, -ції; 
Д. ближняя — близька дистан¬ 
ція; Д. віідимостп — дистанція 
вйдности; Д. дальняя — дальня 
ДИСТАНЦІЯ; Д. срсдпяя —СОреДНЯ 
дистанція. 

*Дисциплина — дисципліна, -ни; 
А- воипская — військова дисцип¬ 
ліна; Д. маскировочная — дисци¬ 
пліна маскування; Д. огня—ди¬ 
сципліна вогню. 

• -*Дисциплинарньій — дисциплі¬ 
нарний; Д. взьіскаппв — дисцип¬ 
лінарна кара; Д. в.оздействие— 
дисциплінарний вплив; Д. пра¬ 
во — дисциплінарне право; Д. 
устав — дисциплінарний статут. 

* Дифосген — дифосген, -пу. 
*Длина — довжині, -пй; Д. гра¬ 

нати— довжині гранати; Д. ми¬ 
ни без вврнвателя— довжина 
міни без запальпика; Д. снаря¬ 
да— довжині гарматня; Д. тела 
орудия — довжині тіла гармати; 
Д. трубки — довжииа трубки; 
Длнпою, в Длипу—вдовж, зав- • 
дївжки. 

*Длительньій — тривалий, за¬ 
гай пий. 

*Дневалить — чергувати. 
*Дневальньій—черговець, -вця'; 

.Д. наружпий — надвірний чер- 
говець; Д. пеочередной — пова- 
лорядковпй черговець; Д. оче- 
федиой — порядковий черговець; 

Довольствие 

Д. по кошошне — черговець 
стайні. 
Дневна — дпювання. 

"Дневник — щоденник, -ка. 
*Дневной — деппнй. . 
Днем —вдень, удень. 

*Днище — дпйще, -ща. 
■Дно — дно, дна (мн. дена); 

Д. ввшітное — вгвинтив дно; Д. 
рва —дно рОву; Д. стальпое — 
стальне дно; Д углублення — 
дно поглйблеппя. 

*Добавок — додаток, -тку. 
Добавлять, добавить — дода- 

I в^ти, додіти. 
Добегать, добежать — добі¬ 

гати, добігти. 
*Добрасьівать, добросить—до¬ 

кидати, докидати, докинути. 
*Доброшенньій —докйпутий. 
^оброволец — доброволець, 

-вільця, охОтнпк, -ка. 
*Доброначественнзсть— доб¬ 

ротність, -вости. 
*Добронравньій (конь) — спо¬ 

кійний, лагідний. 
Добросовестность — сумлін¬ 

ність, -ности, сОвіспість, -ности. 
Добьіча — здОбпч, -чи. 
Доверенность — дорученпя. 
Доверив —-в/ра, -ри, довір’я. 

*Довесок — дОважка, -ки. 
*Довинчивать, довинтить — 

догвинчувати, доґвиптйти. 
^Довольствие — постачаипя; 
Д. артиллернйское —артилерій- 
пе иостачіїшя; Д. вещевое — 
речове постачіпня; Д.денежиое— 
постачання грошове; Д. квартир- 



Дозольствовать 
Донесение 

вое-—постачання квартирне; Д. 
мьільное — постачання мйлове; 
Д. приварочное — постачання 
привіркове; Д. провиантскоо — 
провіантське постачання; Д. пу- 
трвое — подорожні видітки; Д. 
суточпое — добові пайка харчів, 
харч, на добу; Д. чайное — по¬ 
стачання чаеве; Д. фуражноо — 
постачання фуріжпе. 

*Довольствовать — постачі- 
тн; Д. едой — харчувітп. 
Довольствоваться — задо¬ 

вольнятися. 
Договор — договір, -в<іру. 
Догонять, догнать — догапя- 

т;і, догпітп, наздоганя'ти, наздо¬ 
гнати. 

^Догорать, догореть — дого¬ 
рати, догоріти. 

Додавать, додать — додава¬ 
ти, додати, добавля'ти, добівптп. 
Дождливьій— дощовитий, до¬ 

щовий. 
Дождь —дощ (дощу). 

* Дожимать, дожать — доти- 
скіти, дотйспути- 

*Дозаряжать, дозарядить — 
дозаряджати, дозарядйти. 
Дознание — дізнання. 

*Дозор — доз/р, Д03%; Д. ка¬ 
раульний—дозір сторожі; Д. раз- 
ведьівательньїй—розв/дчой дозір. 

*Дозорньій-Д08<ГрвЦЬ, -з^рця. 
*Дон — док, -ку. 
* Доклад — доповідь, -ди. 
*Докладьівать,; донласть — 

доповідати, доповісти, доносити, 
доаести. 

♦Докручивать, докрутить — 
докручувати, докрутити. 

■ Документ — документ, -ту; Д. 
долговой — бррговйй документ; 
Д. ироездной — документ па про¬ 
їзд; Д. увольпительпьій — від¬ 
пускний документ. 
Долг—обов’язок, -зку, борг,-гу; 

Д. службьі службовий обов’язок. 
*Долговрем енний — довгочас¬ 

ний. 
Долетять, долететь — долі¬ 

тати, долетіти. 
*Должностной — урядовий, 

службовий; Д. лицо — службова, 
урядбва осбба. 

*Должность — посада, -ди; Д. 
адмшіистративнан — Ідміпістра- 
тйвна посіда; Д. низшая—нижча 
посада; Д. строевая — муштрова 
посада. 

* Доливать, долить —доливати, 
долитн.- 

*Доливна —доливання. 
*Долина—долйпа, -пи. 
*Долото — долоті, -та. 
*Дольі — жолоби, -б/в. 

■ Дом — дім (д&іу), (здание) 
будинок, -нку; Д. Краснбй Ар- 
мии — Дім Червоної Армії; Д. 
леспика — лісників дім. 
♦Домашний—домівий; Д. арест 

— доибвнй арешт. 
*Домкрат — лівар, -ра. 
Донесение — донесення; Д. 

впесрочное — позатермінііве до- 
несеппя; Д.,по комапде — доне¬ 
сення за командою; Д. срочное — 
донесення термінове. 



Донинії Достоверность 

♦Донний, доньевой — денний; 
(мн.) Д -не—денні; Д. втулка— 
денний утулок; Д. мини — денна 
міна; Д. стакан^—денний ци- 
ліндер; Д. фугас — денпа фугйса. 
Доносить, донести — доно¬ 

сити, донести, доповідати, допо¬ 
вісти; Д. по команде — донОситн 
за командою. [даток, -тку. 
Дополнение —допОвненин, до- 
Дополнительньїй — додаткО- 

вий; Д. горизонталь—додаткова 
повемина; Д. заряд — додаткО- 
вий заряд; Д. упражиония — до¬ 
даткові вправи. 

♦Допризивной — допризОвпий; 
Д. подготовка — допризОвна під- 
готОва. 

* Допризовник — допризОвпик, 
♦Допуск— дОпуст, -ту. [-ка 
Допускать, допустить—до¬ 

пускати, допустити, підпускати, 
підпустити. 
♦Дорога — шлях, -ху, дорОга, 

• ги; Д. временпая — тимчасОвий 
шлях; Д. вьючная—в’ючна дорО¬ 
га; Д. грунтовая — грунтовий 
шлях; Д. естествеппая — при- 
рОдиій шлях; Д. железпая — за¬ 
лізниця; Д. зимняя — натертий 
шлях, зимняк; Д. искусствепная— 
штучний шлях; Д. леспая —лісо¬ 
вий шлях; Д. мощеная — брукО- 
вапий шлях; Д. полевая — польо¬ 
ві дорОга; Д. проселочпая — пу- 
тгвець,-вця; Д.с канавами—шлях 
з каиавамн;Д.столбовая—стовпо¬ 
вий шлях; Д. строющаяся—шлях, 
що будується; Д. транспортная— 

траиснортпий шлях; Д. тиловая — 
тиловий шлях; Д. узкоколейпая— 
вузькоколійна залізниця; Д. ши- 
рококолейная — ширококолійна 
залізниця; Д. шоссированная, шос- 
сейная — шос-овйй шлях; полотно 
дороги — тор, тОру; проезжая 
часть дороги — переїздок; про¬ 
хожая часть дороги — ступа, -пй; 
указатель дорог — покажчик 
шляхів. 

♦Дорожка— доріжка, -ки: Д. 
шомпольная—шомпольна доріжка. 
♦Дорожник — долітце жолоб¬ 

часте, жолобівка. 
♦Дорожчий — шляховйй, до- 

рОжній; Д. автомобиль — дорож¬ 
ній автомобіль; Дорожио-мосто- 
вой — шляховО-мостовйй. 
Доска--дОшка, -ки; Д. внн- 

товальная— ґвннтувільна дошка; 
Д. вкладная — вкладна дОшка. 
♦До смотр—дОгляд, -ду. 
♦Досрочньїй — дотерміновий; 
Д. освобождепио — дотермінОво 
звільнення. 
Доставать, достать—(куба) 

досягіти, досягтй; (что) здо¬ 
бувати, здобути; (откуда) вий¬ 
мати, вй(й)вяти, ЗДІЙМІТЕ, ЗНЯТИ. 
Достаточньїй (количество) 

— достатній, довільний. . 
♦Достигать, достигнуть —до¬ 

сягати, дося'гти чогО, дохОдити^ 
дійтй чогО. [буток, -тку. 
Достижение—досягнення, здо- 
Достоверность—певність, -по¬ 

сти, правдйвість, -вости; Д. лич- 
ности — правдйвість осОби. 



Достоинство Димок 

Достоинство — гідність, -ио- 
сти; достбйність, -пости; повіга, 
-ги. 

♦Достреливать, дострелить — 
дострілювати, дострелити. 
Доступность— приступність, 

-ности, доступність, -ности. 
♦Досчатий —дощаний. * 
Досьілание — досилання. 
Досьілатель — досилач, -ча. 

♦Досилать, дослать — доси¬ 
лати, дослати. 

♦Досягаемость — досяжність, 
-пости; вне досягаемости — по-за 
дісягом. 

♦Доталкивать, дотолкнуть — 
доштовхувати,' доштовхнути. 
Дотребовать — довимагати. 
Доходить, дойти (до чего)— 

дохОдити, дійти до чОго. 
Драгунский — драгунський. 
Дратва — дратва, -ви. 
Драться — битися. 

♦Древесина — деревинна, -пи. 
*Древесньій — деревний; Д-нне 

опилки — тирса, -си. 
*Древно — держак, -кі; Д. для 

банника — держак щітки. 

*4ревонасаждение — дерево¬ 
садіння, насаджування дерев. 

* Дредноут — дреднОвт, -та. 
♦Дрезина — дрезина, -пи; Д. 

броповая — панцерна дрезина. 
♦Дрель— дриль, -ля. 
Дремота — дрімОта, -ти. 

* Дренаж — дренаж, -жу. 
*Дренажньїй — дреніжний; Д. 

труба — дренажна труба. 
♦Дренировать — дренувати. 

♦Дробинка —дробинка; строль- 
ба Д-ками — стріляння дробин¬ 
ками. 

♦Дробящий — дробильний; Д. 
взривчатое вещество — дробиль¬ 
на вибухОва речовина. 
Дрова — дрОва (дров). 
Дрогнуть — подаватися, зава¬ 

гатися; неприятель дрогнул — 
вОрог подавсь, завагавсь. 
♦Дублирование — дублювіппя. 
*Дуга — дуга, -гй; Д. Вольто- 

ва — дуга ВОльтова; Д. градус- 
пая — градусна дугі; Д. под’ем- 
ного механизма — дугі підіймаль¬ 
ного механізму. 
♦Дужка — дужка, -ви. 
♦Дуло — дуло, -ла. 
♦Дульний —дуловий; Д. срез — 

дуловий зрізок; Д. часть —ду¬ 
лова частина. 

♦Дульне — ^улко, -ка; Д. гиль- 
зи — дулко гільзи. 
♦Дуть, дунуть — дути, дунути. 

Диби, становиться на диби— 
дуба, стати дуба. 
♦Дим — дим, -му. 
♦Димний— димний; Д. порох— 

димний по'рох; Д. порошок — 
димний порошЯк, -шку. 
♦Димовий — димовий; Д. за- 

веса — димові гаслбна; Д. короб¬ 
ка—димниця; Д. сигнал — ди¬ 
мове гасло; Д состав — димові 
сполука; Д. труба —димір, -рЯ; 
Д. шашка — димова шіінка. 
♦Димогарная труба — вогнева 

трубі. 

♦Димок, — димів, -мка. 



Днмо-нпротехническая маскировка 

*Дьімо-пиротехническая мас- 
иировка — димо-піротехяічпе ма¬ 
скування. 

*Дьіиоход — димохід, -хОду. 
*Дьіра — діра, -рй (мн. діри); 
Д. гладкая—глідка діра; Д. на- 
вивтоваппая—наґвпнтОванадірі. 
Ди шат ь — дихати. 

Жалованье 

*Дьішло — дишель, -шля. 
*Дьішловой — дишельний; Д. 

болт — дйшельиий ирогОнич; Д. 
буфер — дишельний віднружішк; 
Д. васов — дишельний засув; Д. 
коробка — дишельна корОбка; Д. 
ремень — дишельний ремінь. 

*Дюйм — даль, -ля. 

Еда — їжа (їжі), харч, -чу. 
Единение — едвапня, єдність, 

-ности. 
*Едкница — одиниця; Е. бое- 

вая — бойові одиниця., 
*Единичньій — одиничний, по- 

одппОкий. [ний, одноразовий. 
Единовременньїй — одночас- 
Е диноду шньїй, -но — одно- 

СТІЙНИЙ, -по, -не, однодушний, -по. 
*Единоначалие — едпноначіль- 

ність, -ности. [чільиик, -ка. 
*Единоначальник — единопа- 
Единство — Єдність, -ности. 
Единьїй — єдиний. 

*Едний — їдкий, гОстрий. 
Едок — їдець (їдця')'.‘ 

*Еж — їжак, -кі; Еж проволоч- 
ний — їжік дротяний. 

Ежедневно -іцо-дпя', щоденно. 
*Езда — Ї8да, їхапня; евда сме- 

ною — їзді зміною. 

*Ездить — їздити. 
*Ездовой — їздовий: „Ездо- 

вие садись" — „їздові сідай'1 
„Евдовие слезай“ — „їздові 
злазь“. 

*Ездок — їздець (їздця'). 
*Ель — ялина, -ни [Ємний. 
*Емкий — місткий, укладистий, 
*Емкость — МІСТКІСТЬ, -К%СТИ; 

Ємність, -НОСТИ. 

*Естественньій, -но — природ¬ 
ній, -ньо, натуральний, -но, вла¬ 
стивий; Е. маскировка — нрирОд- 
нє маскування; Е. магоит — при- 
рОдпій магніт; Е. надобность — 
прнрОря потреба; Е. откос — 
властива спохОвипа; Е. рубеж — 
природній рубіж; Е. скат — при¬ 
родній НОКІТ. 

Есть — їсти. 
, Ехать — їхати; Е. верхом 
їхати верхи. 

‘ Жажда — спрага, -ги, жажда, 
*Жало —жалі, -лі. [-ди. 
*Жалоба — скірга, -ги. 

Жалобщик— жілобник, позов- 
пик, -ка. 
Жалованье — платня, -ні. 

’-- ***** УСМГ1 л 



Жаловаться Жижа навозная 

Жаловаться— жалітися, скар¬ 
житися. 

*Жалонер — жалопер, -ра. 
'Жалонировать — жалонуваїи. 
♦Жалюзи — жалюзі, -вів. 
Жаться — тйекатися, тисну¬ 

тися, тулитися. [скрутень. 
*Жгут—джгут, -ті-, (соломи) 
*Жезл — жезл»]’, -ла. 
Желасмьій — бажаний; Ж. на- 

правление — бажаний ніпрям. 
Желание — бажання, хотіння; 

по собственному желапшо — з 
власної вблі. [нбваний. 

*Желатинированньій — желяти- 
*Желатинообразньій—желяти- 

нувітнй. 
' Железко — валГвце, -ця. 

*Железнодорожньій — заліз¬ 
ай чий; Ж. ветка — залізнйчий 
рукйв; Ж. вмекка — залізпйча 
вийма; Ж. полк — залізнйчий 
полк; Ж. часть — залізпйча ча¬ 
стина. 

*Железньій — залізний; Ж. до¬ 
рога — валізийця; Ж. корпус — 
за.; ізний кбрпус; Ж. крило — 
залігне крило; Ж. пробка — ва- 
лівна ватичка; Ж. трубка—за¬ 
лізна трубка. 

*Железо— валізо; Ж.угловое— 
кутівкбве залізо; Ж. листовое— 
аркушево залізо; Ж. мундштуч¬ 
неє — зал/зо байрачне. 

*Железо-бетон — 8ал/зо-бетбп. 
*Желоб— жблоб, -ба; Ж. зкс- 

центрический — жблоб ексцен- 
трйчний. 

"Желобок—жолоббк, -бка. 

- Желобчатьій — жолобчастий, 
жолобуватий. 

"Желто-бельїй — жовтобілнй. 
Желтьій — жбвтий; Ж. охра— 

жовта вбхра; Ж. фосфор — жбв- 
тий фбсфор. 

Желудок — шлунок, -нку. 
*Жердевой — жердяний. 
*Жердь, жердина — жердина; 
Ж. охоронная — жердйна запо¬ 
біжна. 

Жеребец — жеребець, -би я. 
Жестокий—жорстокий, лютий» 

*Жесть — бля'ха, -хп. 
1 Жестянка — бляшанка, -ки. 
"Жестяной — бляшаний; Ж. ко¬ 

робка—бляшйна корббка; Ж.под- 
доп —бляшане підденпя. 
Жетон — жетбн, -на. [лйти» 

*Жечь, сжечь— налити, спа- 
*Жженньій — палепий. 
"Живая изгородь — ясивопл/т, 

-лбту. 

*Живец— живець, -вця. 
*Живой — ЖИВИЙ; Ж. цель- 
ж ві ціль. 

Живость — живість, -пости* 
мотбрність, -ности. 
Живот — живіт, -вота. 
Животное — тварина, -нн. 

*Животньій — тварйннпй; Ж» 
транспорт — тваринний транс¬ 
порт. 

*Жидкий — течпйй, рідкйй; Ж» 
тело — течне тіло; Ж. раствор— 
рідкйй рбзчип. 

*Жидкость — течиво, -ва; рід¬ 
кість, -кости. ' Г-щ_ 
Жижа навозная — гнойовиця* 
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ЗКнзпь Заведене 

Жизнь—життя, вік, -ку; Ж. 
тарная — мирне життя; Ж по- 
ходно-боевая — похід но-бойове 
життя. 

'Жила — жїіла, -ли. 
*Жилой — жилий; Ж. помеще- 

ВИЄ — ЖИТЛІ, -лі; Ж. построй- 
ка — житлові будівля. 

‘Жмьіхи — макуха, -хн, (из 
'свекльї) жмакй, -ків. 

‘Журавлиний — журавлиний; 

За —за, по, по-за; „За мной 
шагом (бегом) марш“ — „За мпію 
кріком (біг«5м) рут“; „Заспину“ 
— „За спйпу“; послать за па- 
троиами — послати по иабії. 
. *3аартачиться — заноровитися. 

■Забивать, забить — забивати, 
♦Забивна—забивіння. [забити. 
Забирать, забрать—забиріте, 

забріти; 3. в плеп.— полонити, 
у полін забрати. 
♦Заблаговременньїй, -но— зав¬ 
чений, -но, заздалегідний, -дь; 
завчасу, заздалегідь. 

Заблудить,-ся—заблудити, -ся, 
заблукати. 

*3аблуждение — оміна; вво¬ 
дить, ввести в ваблуждение — 
завідити, завести в оміну. 
♦Забоина — забоїна, -нн. 
♦Заболачивание—зболічуваиня. 
♦Заболачивать — зболічувати. 
Заболевать, заболеть — захо¬ 

ду в<іти, вахвіріти, занедужувати, 
занедужати. 

Ж. строй — лад журавлиним 
ключем. 
Журнал — журпіл, -лу; Ж. 

взнскашій — журніл кар; Ж. во¬ 
єнних дєйствий — ясурніл во¬ 
єнних, дій; Ж. входящих бумаг— 
журнал вступийх паперів; Ж. ви¬ 
сот— журніл внсіт; Ж. нсхо- 
дящих бумаг — журніл вихід¬ 
них паперів; Ж. поощрепБй — 
журнал заохочувань. 

Заболевший — що захвірів, 
що занедужав. 
♦Забор — паркій, -ні; забор 

(води) — забо'р; -ру. 
Заботиться, позаботиться — 

дбітц, подбіти, пеклуватися, но- 
пеклуватися. 
♦Забраковмвать, забраковать 

—бракувіти, забракувіти. 
Забрасивать, забросить—за¬ 

кидати, закинути, закидати. 
♦Забронировьівать, заброниро- 

вать — панцерувіти, запанцеру- 
вати. [ваний. 
♦Забронированний — нанцері- 
♦Завал — завіл, -лу. 
♦Заваливать, завалить — зани¬ 

діти, закидати, завілювати, за¬ 
вадити. 

Заварка — заварювання. 
Заваляться (о коне) — зава- 

ля'тися. 
♦Заведение — зіклад, -ду; 3. 

воепно-лечебное — військові лі¬ 
карня; 3. воеино-учебное — вій- 



Заведи вающий 
Заграждение 

ськбво-навчільпнй заклад; 3. ле- 
чебное — лінарин. 

*3аведьівающий /— завідувач; 
3. оружием — завідувач зброєю; 
З ривведкой батарей (дпвизп- 
она) — завідувач розвідкою бате- 
рії (дивізіону); 3. хозяйством — 
господар, 'рн 

^Завертка — завертка, -ки. 
*3авеса — заслбиа, -пи; 3. ди¬ 

мовая— димовії засло'па; 3. огпе- 
вая — вогневі заслбіїа; 3. свето- 
вая — світлові заслбна. 
Завет — заповіт, -т\г. 
Завещание — заповіт, -ту. 

*Завинтованньій — заґвинтова- 
пий; 3. гпездо — заґвіштбвапе 
гнізд б; 3. конец — заґвіштбпаїшй 
кінець. 

*3авинчивать, завинтить—за- 
ґвйпчувати, загвинтити. 
Завладевать, завладеть — 

опановувати, опанувати, захоплю¬ 
вати, захопити. 
Завод — влрОбпя, - пі; 3. вино- 

КурОНІШЙ—гурільпя, -НІ; 3 КИр- 

пичний — цегельня, -ні; 3. ко- 
жеветшй — чипбаряя, -НІ; 3. ле- 
сопшіьпий — тартак, -ка; 3. ору- 
дийиий — гармітна внрОбвя; 3. 
оружейішй — збрОйня; 3. поро- 
ховой — порбхарпя; 3. сахарний 
— цукроварня, -ні; 3. стекляанй 
— гута,-ти; 3. трубочний — за- 
падьникОва вирОбня. [нікрут. 

*Завод гиревой — тягарцевий 
*Заводить,завести(лишоуї)— 

накручувати, накрутити; „Заво- 
ди“ — „Накручуй44. 

^Заводная лошадь— запасний 
*Заводь — затОка, -ки. [кінь» 

; Завоевание—завоювання, 8до- 
; буття. 

Завоевьівать. завоевать -— 
яавойОвуватн, завоювіти, здобу- 
вітн, здобути. 

*Завожживать(> завожжить— 
запіжкувати, зав/жкатц. [-му. 

*3авхим (скороч.) — завхеіі, 
*Заволанивать, заволоче (за¬ 

слонять)—застеляти,застелити, 
повивіти, повити, ватягітн, за¬ 
тягти. 

Завтрак — спідінок, -пку. 
І *3авязка — вав’язка, -ки; 3. 
боя — зав’язка бОю. 

*3авязьівание — зав’язування. 
*3агиб — валім, залОму; 3. заі- 

пейстеикн—залім зідеьої стінки» 
*3агибать, загнуть — загині™,, 

загнути, заломлювати, заломити» 
^Заглушать, заглушить — глу¬ 

шити, заглушувати, зиглушйти. 
*Заглохнуть — заглухнути. 
*3агни8ание — загнивання. 
Заговор — змОва, -ви. 
Заголовок — заголовок, - пку. 

^Загораться, загореться — зай¬ 
матися, зайня'тися. 

*Загородка — загорОжа, -жі. 
^Заготовлять, заготовить — 

8аготовля'тн, заготовити. 
*3аградитель — засліиник, -ка. 
*3аградительньій — заслОшшй;. 

3. огонь — заслбіший вогонь; З» 
полоса —- васлінна смуіа. 

*3аграждение — перепОпа, -ни;. 
3. внутреннее — внутрішня пере- 



Зажимной Загривок 

ііЛпа; 3. мшшоо — шина перепо¬ 
на; 3. мористое — перспОпа в 
иОрі; 3. проволочпое — дротяні 
перепона; 3. рейдовое — рейдова 
нерепана. 

Загривок — загривок, -вка. 
♦Загромождение — завілювап- 

®я, завіла. -лн. 
♦Загружать, загрузить, — за¬ 

вантажувати, 8аваптіжнтн. 
♦Загрязняться, загрязниться— 

забруднюватися, забруднитися. 
♦Загрязнение — забруднювання, 

забруднення; 3. частей — забруд¬ 
нення частин. 
♦Загрязненньїй — забруднений. 
♦Задание— вавдіния; 3. ввод- 

яое—додаткОве завдіппя; 3. опе- 
■ративное — оперативне завдання. 
♦Задача — завдання; боевая 

3. — бойове завдання; огневая 
■задача — вогнево завдіппя. 
♦Задвигать, задвинуть — засу¬ 

вати, засунути. 
♦Задвижка — зісувка, -ки. 
♦Задвижной щитик — засувний 
щитик. 
♦Задевать, задеть — зачіпати, 

■зачепити. 
Задержание — затримання. 
♦Задерживать, задержать — 

затримувати, затримати. 
♦Задержка — затримка, -ки; 3. 

-ударной муфти — затримка удар- 
«оТ муфти; 3. ствольная — ців- 
зсовіІ затримка. 
♦Задернование —задернуваипя. 
♦Задирина — задірка, -ки. 
*3адний — задній; 3. боец — 

задній боєць (бійця); 3. караул— 
зідня сторожа, -жі; 3. линей- 
ка — задня лінійка; 3. нога — 
зідня еогі, -гй; 3. план — зад¬ 
ній план, -ну; 3. положонне — 
заднє положення; 3. свяяь стан¬ 
ка — задній пОв’язь станка; 3. 
труба—8адпя трубі,-бй; 3. ход— 
задній хід% хОду; 3. шарнир — 
задній сустав, -ву; З.шереига — 
вадній шерег. 
♦Задник — закаблук, -ка; задік, 

-дні. 
♦Завдать, заесть — заГдіти, 

заїсти; (застревать) — зати¬ 
натися, затя'тися. 
♦Заезд — заїжджання. 
♦Зажжение — зашілювашія, за¬ 

палений. 
♦Зажигалка — запальнйчка,-кн. 
♦Зажигать, зажечь — заиілю- 

вати, запалити. 
♦Зажигательньїй — запальний; 

3. бомба—запальна бОмба,-би; 3. 
сегмент — запальппй сегмент, -ту; 
3. снаряд — запільний гфма- 
тонь, -тня. 
♦Зажим — затиск, -ку; 3. лп- 

пейпий — лінійний зітиск. 
♦Зажимать, зажать — затйс- 

катп, яатйснутп. 
♦Зажимной — затискний; 3. ба- 

рашек—затискній баранчик; 3. 
вшіт — затискний гвинт; 3. гай¬ 
ка— 8атискпа мутра; 3. кольцо — 
затискне кільце; 3. кулак — за¬ 
тискний кулік; 3. матка—затиск¬ 
ні мітка; 3. приспособлешіе — 
затискний пристрій. 

•% 

56 



Заземленні) Закупорив ать. 

♦Заземление — у всилювання, 
уземлеппя. 
♦Зазор — люз, люзу. 
*3азубрина — щербина, -ни,за- 

зуб, -бу.. 
♦Закал—гарт.-ту^вжлеб’е)— 

зак&лець, -льця. 
♦Закаленний — загартований. 
♦Закаливать, закалять, запа¬ 

лить — загартовувати, гартувати, 
вигартувати. [-ту. 
♦Закалка — гартування; гарт, 
♦Занатна круговая — коловий 

Обтиск. 
♦Занладка (в стойлв)—заклі- 

дииа, -но; 3. обеденцая (ужин- 
ная) — закладання на обід (иа 
вечерю); 3. продуктов — закла¬ 
дання продуктів. 
♦Занладивать, заложить — зі- 

кладіти, заклісти. 
*3аклепка — нюта, -ти. 
♦Заклепивание — нютувіння. 
*3аклепивать,-пать — нютуві- 

ти, заиютувітя. 
♦Заклинение — ваклйнюваїня, > 

заклинення. 
♦Заклинивать,-ся, заклинить, 

-ся — заклинювати,-ся, заклини¬ 
ти, -ся. 

Заключать, заклинить (дого- 
вор) — складіти, скласти (дОго- 
вора).' 

Занлючение — висновок, -вку; 
ув'язнення. 

Занлючительний — кінцевий. 
*Заковь:вать,заковать (коня) 

— закОвуватп, вакувати. 
♦Занон— закон,-ну; 3. оши- 

бок — закон помилок; 3. рассе- 
пвапия — закон рОзсіву. 
♦Закрайка — закрайок, -йка. 
♦Закрашивать, закрасить — за- 

фарбОвувати, зафарбувати; (при¬ 
давать окраску)—забарвлю¬ 
вати, забарвити. 

*3акрепа — зікріпка, -ки. 
*3анрепление — закріплювання», 

вакрінлоння; 3. местности — за¬ 
кріплення иісцевости. 
♦Заиреплять, закрепить — за- 

кріпля'ти, закріпити. 
♦Закрепляющий—закріпний; 3_ 

болт — закріпний прогОнич; 3_ 
кольцо — закріпне кільце. 
♦Закрой—заклад, -ду; В 8акро& 

— на(в)закл£д. 

♦Занругленний—за(о)кругдеші& 
♦Занручивать, закрутить — за¬ 

кручувати, закрутити. 
♦Закриванив — закривйпня, за¬ 

критій, вичиняння, зачйнення. 
♦Закривать, -ся, закрить, -ся — 

закривати, -ся,4 закрити; -ся; за¬ 
чиняти, -ся, зачинити, -ся; „За- 
кройсь направо*1 — „Закрийсь на¬ 
право14. 
♦Закритие — закриття', -ття';. 

висота закрития — висота за¬ 
криття. 
♦Закритий — закритий, вачй- 

пепий; 3. нестность — закрйта. 
місцевість; 3. познцин — вакрй- 
та позиція; 3. соб ранив—закрйті 
збОри; 3. цель — закрита ціль. 
♦Закупоривать. закупорить — 

8атикіти, заткнути, (пробкой) 
закоркОвуваги, закоркувіітп. 
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Залегать 

♦Залегать, залечь — залягітп, 
залягти. 

*3али8 — ватяна, -кп. 
♦Заливать, залить — заливати, 

залити. 
♦Заложение — основа, -ви, за¬ 

клад, -ду; 3. ската — заклад 
•схилу. 
♦Заложник — заручник, -ка. 
♦Залп — випал, -лу; дать 3. — 

дати випал; „Залпами пли“ — 
Випалами пали Залповий 

■огонь — вого'нь випалом. 
Заманивать, заманить — за- 

яйіповати, заманити, прииаджу- 
•вати, принадити. * 
♦Замаскированний — замаско¬ 

ваний. 
♦Замаснировивать, -ся, зама- 

скировать, -ся — замаскОвувати, 
-ся, замаскувати, -ся. 

*3аиахиваться, замахнуться— 
. .заміритися, воміритися. 

* Замачивание — замОчуваипя. 
"Замедление — загаяння, яа- 

тайка, -ки. 
♦Замедлитель — загаговач, -ча. 
♦Замедлять, замедлить — за¬ 

таювати, вагаяти. 
♦Замена — заміна, -ни; в измо- 

ліепне приказа — в 8міву на¬ 
казу. 

Заместитель — заступник, -ка. 
♦Замечание — зауваження. 
♦Замечать, заметить — заува¬ 
жувати, вазгважнти, спостерігати, 
спостерегти, помічати, помітити. 
♦Замешательство— вам’ятця', 

-ні, 8Імішка, -кп. 

Запад 

♦Замкнутий — замкнений; 3. 
випуклая форма — замішена опу¬ 
кла фОрма. 

^Замковий — замкОвнй; 3. коль- 
цо — замкОво кільце. 
♦Замок — замок, -мкО; 3. вися¬ 

чий — колодка, -кн. 
♦Замочний — замкОвйй; 3. ме- 

ханизм — замкОвий механізм; 3. 
паз—замкОва ґірв; 3. ричаг — 
замкОвнй важіль. 

♦Замундштучивать.замундшту- 
чить — забайракбвуяати, забаїі- 
ракупіти. 
♦Замьїкание — зампкаппя. 
♦Замикатель — замикач, -чі. 
♦Заминать, замкнуть — заки- 

кіти, замкнути; Замкнуть об- 
ход — 8амкиути обхід. 
♦Замикающий — (звание) за¬ 

микальний; 3. шпилька — зами- 
кільпа шпилька. 

Замисел — замисел,. гсл у, ші- 
мір, -ру. 
Занесение —8аиесення. 
♦Занимать, занять — займати, 

зайняти; запинать по фронту — 
займати з фрОнту. 
♦Занос — вамет, -ту. 
♦Заносить, занести — 8аи0си- 

тп, вапести; (оружие) — замі¬ 
рятися, підпити. 
♦Занятие—займання, зайняття; 

3. пеприятельской позиции — 
займіппя, зайпя'ття ворожої по¬ 
зиції; 3. своей позиции — зай¬ 
мання, зайняття своєї позиції; 3. 
учебние —павчання. 
♦Запад — захід, зйходу. 



Запайка 

Ш Ь+ЯВХ У,ЗВГ д * 

'Запайка — залютбвуваиня. 
*3апал — підпільник, -ка, під¬ 

палювання; 3. искровьій — під¬ 
пільник іскровий; 3. платино¬ 
вий — підпільник платипбвий. 
'Запальний — підпільний; 3. 

отверстие — ПІДПІЛЬНИЙ ітвір; 3. 
стакан—підпільний цил/пдер; 3. 
трубка — підпільна трубка. 

*3апас — запас, -су; 3. вози- 
мий — вожений запас; 3. воєн¬ 
ний нішешій запіс; 3. патронов 
— 8апіс набо'Тв. 

♦Запасний—запасний; 3. ве- 
щн — запасні речі; 3. гнездо — 
запасне гнізді; 3. нозиция — за¬ 
пасні > ПОЗИЦІЯ; 3. пулеметннй 
окоп — запасний кулеметовий ші- 
пець; 3. часть — запасні ча¬ 
стина. 

*3апах — зіпах, -ху. 
*Запашное полотнище — опі- 

листе політнище. О 
Запертий — зімкнений. 

♦Запирать, запереть — запира¬ 
ти, заперти, замикати, замкнути. 
♦Запирающий механизи — за- 

микільний механізм. 
Записка — записка, -ки; 3. об 

арестовапші — гіпнска про за- 
арештувіння; 3. об освобождении 
ив-под ареста — зіписка про 
звільнення 8-ПІД арешту; 3. об’- 
яснительная — поясняльпа зі¬ 
писка. 

Записувать, записать — запи¬ 
сувати, записіти; 3. на приход — 
записіти в прибуток; 3. в рас- 
ход — записіти на видіток. 

Зарослі* 

Запись — запис, -су. 
♦Заплечик— заплечпна, -пи. 
♦Запломбированний — заплом¬ 

бований. 
♦Заподлицо — упрбчерть. 
♦Заподпружить—запідиружитн. 
♦Заполнять, заполнить — за¬ 

повнювати, запевнити. 
♦Заполнение—запевнення; 3. 

контура — запевнення ібрису. 
♦Запор — запіра, -ри, зами- 

кінпя. " 

♦Запресованчий — загнічспий- 
3. пороховая мякоть — загшчо- 
чепий пороховий м’якуш. 

Запрещать, запретить — за¬ 
бороняти, заборонити. 

Запрещение — заборона, -пи. 
Запрос — запитання. 

*3апруда — загіта, -ти. 
♦Запруживать, запрудить — 

загачувати, загатити. 
^Запрягать, запречь—запрн- 

гіти, запрягти. 
♦Запряжка — вапряг, -гу, за¬ 

прягання; оруднйпая 3. —гар¬ 
матний зіпряг. [*ку.. 
♦Запуск [мотора) — запуск’ 
♦Запускать, запустить (оста¬ 

влять без ухода) — з’апе- 
хіювати, вапехіяти, (мотор)— 
вапускіти, запустити. 
♦Зарезка — зірубка, -ки, карб, 

•Су. 

♦Заржаветь— заржавіти, иаір- 
жівіти, взятися іржею. 
♦Заржавленний —іржівий. за¬ 

іржавілий. 
♦Заросли — зірослі, -лів. 
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Зарубина Застрель щик 

♦Зарубина, зарубка — зарубка, 
-ки, зарубина, -ни. 
♦Заручний — запасний; 3. ору- 

зкие — запасна збрОя. ■* 
♦Заривать, -ся, зарить, -ся — 

заривати, -ся, зарити, -ся, ва¬ 
ксувати, -ся, закопати, -ся. 

,.3аря“ — „Зоря". 
♦Заряд — заря'д, -ду; 3. бое- 

»ой — бОйпий заряд; 3. вьішиб- 
иой — вибивийй заря'д; 3. до- 
лолщггельннй — додатковий за- 
рбд; 3. основной — основний за¬ 
ря'д; 3. относительний — відпОс- 
ний заря’д; 3. разрнвпий — роз¬ 
ривний 8аряд; 3. сосредоточен- 
яьій — зосереджений заряд; 3. 
удлиненний — видовжений за¬ 
ряд. . 
♦„Заряд — 0. Угломер 00—00. 

Уровепь 00—00. Лрццел 00—00. 
Трубка 00 (удар, картечь)"— 
„Заря'д—0. Кутомір 00—00. їїо- 
земнпця 00—00. Мірник 00—00. 
Запільпик 00 (удар, картеча)“. 
♦Зарядний — зарядний; 3. ло¬ 

ток яарядиий кОроб; 3. ящик— 
зарядний ящик. 
♦Заряжание — заряджання; 3. 

злемента — насніжування. 
♦Заряжать, зарядить — заря¬ 

джати, зарядити; „Заряжай" — 
,,8аряджій“. 
♦Заряжакнций—заряджільник, 

-ка. 
♦Заряженний—заряджений; 3. 

оружие — заряджена вбрбя. 
"Засада — зісідка, -ки. 
♦Засаривать, -ся, засорить, 

-ся — засмічувати, -ся, засмі¬ 
тити, -ся. 
♦Засена — зісіка, -ки. 
♦Засечна — зачерк, -ку; (у 

коня) васічка, -ки; 3. обрат- 
ная — зворбтшій зічерк; 3. по- 
луобратиая — паиівзворбтпий ві- 
черк; 3. прямая—прямий зічерк. 
♦Заскакивать, заскочить—за¬ 

скакувати, заскбчити. 
♦Заслон — заслін, -лону. 
♦Заслонна—-зітулка, -ки; (* 

печи) — заслінка. 
♦Заслонять, заслонить — за- 

слоня'ти, заслонити, 8атуля'ти, 
затулити. 
♦Заснарядное пространство — 

прОстір позагарматневий. 
♦Засов — зісув, -ва; 3. днш- 

ловой — дишельний зісув; 3. к 
паметке—васув до кунви. 

’Засорение — засмічення; 3. 
частей — засмічоння частин. 
♦Застава — застіва, -ви; 3. 

главоая—головна заставі. 
Заставлять, заставить—при¬ 

мушувати, примусити, присилу¬ 
вати, приснлитн. 
♦Застегивать, -ся, застегнуть, 

-ся — застібітп, -ся, застебнути, 
-ся; 3. патронную сумку (кобур)— 
застебнути набшнядю (кобура). 
♦Застегнутмй — застебнутий. 
♦Застежка — зістібка, -ки. 
♦Застопоривать, застопо¬ 

рить — застопорювати, застопо¬ 
рити; {мотор) — зупиня'ти, зу¬ 
пинити. [-ка. 
♦Застрельщик — застре'льник, 

60 



Застрига 
За цеп 

*3астрига — заструг, -гу. 
*3астревать, застрять — за¬ 

стрявати, застряти. 
'Заступать, заступить — 8а- 

ступати, заступити. 
■Заступающий—що заступів. 
Заступка — заступка, -ки. 

*Затвор — вакік, -які; стебель 
3. — стеблі заяві. 

‘Затворний—замко'вий; 3. за- 
держка — ваиківі 8Ітримка; 3. 
пружина— замківі пружйна; 3. 
часть — вамківі частина. 

‘Затворять, затворить—за- 
чппя'ти, зачинити. 
‘Затененний— затінений. 1 ’ 
*3атишье— тиша, -ші; безві¬ 

тря; зітишок, -шку. 
‘Затор—затер, -ру.зашерет, -ту. 
*Затормозить — загальмувати. 
‘Затонка— заточка, -їси. 
‘Затравливать, затравить (по¬ 
рох в орудии) — підпілювати, 
підпадати. 

‘Затравочний — підпільний; 3. 
отверстие — підпільний Отвір. 
Затруднение — трудність, 

-носій; перешкода, -ди. 
Затруднительньїй — утрудли¬ 

вий, трудний, морочливий. 
Затруднять, затруднить — 

утрудняти, утруднити, на ^іере- 
шкіді стітн, перешкідити. 
‘Затухание — загасання. 
Затинать, затннуть—затика¬ 

ти, заткнути, затуля'ти, гатулнти. 
‘Затилок—потилиця,-ці;в 3.— 

в потилицю; 3. (приклада) — сто¬ 
пі (прпклйду). 

‘Затильник — затильник, -ка; 
с рукояткою — затильник ів 

ручкою. 

‘Затичка —вітичка, -ке, чіи, 
чопа. . 

Затяжка — 8атягіиня, тягани¬ 
на, -ни.. • 

‘Затяжной— затяжний; 3. вн- 
стрел — затяжний пістріл. 
‘Зауздивать, зауздать — за¬ 

гнуздувати, загяуздіти. 
‘Заусеница — зідра, -ри, зі- 

дірка, -ки. 

Зафиксирование — зафі’ксу- 
віїшя. 

'Захват — захіилення, (в ору- 
дии)—зачіп, -чепа; 3. круговой— 
коловий зачіп; 3; направляющий— 
напрямний вачїп; 3. оружия — 
захоплення збріТ; 3. походпнй — 
похідний зачіп; 3. цели в вилку- 
захОплеппя діли в міжнйк. 

‘Захвативать, захватить — 
захоплювати, захопити, вачіпати 
зачепити. 

.‘Захвативанщий — що вахі- 
плюе. 

‘Захлестивать, захлеснуть 
(водой)—захлюпувати, захлюп¬ 
нути, зал цвіти, ^ залити; (ее- 
ревкой) — закручувати, закру¬ 
тити. • V 

Заходить, зайти — західити, 
зайти. 

‘Захождение — зіхід (заходу), 
заходження. 

* Захромать — закульгати. 
‘Зацеп—зачепа, -пп; 3. ра- 

мьі — зачепа рами. 
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Зацеплять Зелень 

*3ацеплять, зацепить — зачі¬ 
пляти, зачепйти. 

*3ачерчивать, зачертить — за¬ 
рисовувати, зарисувати. 

Зачисление — залісення, зара¬ 
ховування. 

Зачислять, зачислить — залі¬ 
чувати, залічити, зараховувати, 
зарахувати. 

*3ачищать, зачистить {про- 
вод) — вачищіти, вичистити, об- 
ЧИЩіІТН, Обчистити; (МЄПШЛЛ)— 
загладжувати, загладити. 

*3ачищенньій — обчищений, за- 
чйщевиЙ; загладжений. 

*Заиітриховать, заштриховьі- 
вать — зарискОвуватй, зариску- 
вітп. 

*3ащелна — защіпка,--ки, зі- 
скочка; 3. вращающаяся — пово¬ 
ротні віскочка; 3. магазинная— 
магазинова заскочка; 3. прием- 
пика — віскочка приймача; 3. с 
хвостом — защіпка із хвостОм; 3. 
хомутика — защіпка хамутика. 

*3ащита — оборОпа, -пи, за- 
слОпа, -нп; віхист, -ту;'3. кру¬ 
говая — заслОна кругова; 3. пози- 
ции — оборОпа позиції; 3. проти- 
вогазовая —протигазовий вахист; 
З. сложная — заслОна складна; 
3. тела — заслОна тіла. 

*3ащитник — оборОпець, -нця. 
*3ащитньій—захисний, оборОв- 

ний; 3. одежда — захисний Одяг; 
3. окрашивание — захисне за¬ 
барвлення; 3. цвет — захисний 
кОлір. 

*3ащищать,-ся,защитить,-ся— 

обороняти, -ся, оборонити, -ся, 
захищати, -ся, захистити, -ся. 

*3ащищенньій —захищений; 3. 
место — захищене м/сце. 

Заявка — заявка, ч -ки. 
Заявление — заява, -ви. 
Заявлять, заявить—заявля'ти, 

заявити. 
Звание — явання, стан, -ну. 

*3везда, звездка — зірка, -ки, 
зоря, -рі; 8ірочка,^ -ки; Полярная 
3. — бігунОва зоря; пятиконечная 
Звезда — п’ятикутна зірка. 

*Звено — лійка, -ки; 3. подво- 
8а — лійка підвОзу; 3. понтона — 
лапка^ поптОна; 3. цепи — ланка 
ланцюга. 

*Звонковьій — дзвінковий; 3. 
сигоализация — дзвінкове гаслу- 
вапня. 

*3вук — 8вук, -ку. 
*ЗвуК080Й — звуковий; 3. СИ¬ 

ГИ ВЛ — звукове гасло; 3. сигва- 
лизация — Бвукове гаслувіння. 

*Звукомаскировка — звукома¬ 
скування. [тричннй. 

*Звукометрический — звукоме- 
♦Здание — будинок, -нку; 3. ка¬ 

зарм онное — будйнок-касірня. 
Здоровье — здорОв’я, -в’я. 
,,3дравствуйте“ — „ДОброго 

здорОв’я 
*3еленьій — зелений. 
*3елень — ведень, -НИ; 3. брон¬ 

зовая — спижові зелень; 3. вири- 
диновая—‘Ьірндйнова зелень; 3. 
главконитовая (глина) — глав- 
конітова ведень; 3. изумрудная —- 
смарагдова зелень; 3. майская — 
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травнева зелень; 3. масляная — 
олійна ведень; 3. мплери — ні- 
лері; 3. парижская — паризька 
ведень; 3. резедовая — реведіЬа 
зелень; 3. цинковая — цинкова 
зелень; 3. шелковая — шовкова 
зелень. 

'Землекоп—грібір, -рй. 
♦Землетрясение — землетрус, 

-су. 

*3емля—земля', -ЛІ, грунт, -ту; 
Земля растительная— рослинний 
ґрунт. 

4Землянка — зенля'пка, -кн. 
♦Земляной—земляний; 3. ком— 

груд(к)а, -ки (землі); 3. коп- 
такт — земляиий дОтик; 3. ра- 
ботн — земляні робота. 
♦Земной — земний; 3. цель — 

земна ціль; 3. контакт — земийй 
дітіш; , 3. маїнетизм — земний 
магнетизм; 3. охраиешіе — иа- 
гемпа охорОна. 

“Зензубель—зензубель, -беля. 
Зєнитньій —зенітпий; 3. артнл- 

лерия — зенітна артилерія; 3. 
установка — зенітне устівлення, 
устава. 

- Зернало, зеркальце — люстро,. 
*ра, люстйрко, -рка, дзеркало, -ла’ 
дзеркальце, -льця. 
♦Зернение — зерн/нпя. 
Зерно — верпО, -ні. 
♦Зериовой — зерновий; 3. фу¬ 

раж—зерновий фураж. 
♦Зигзаг — 8лгзаг, -гу. 

♦Зигзагообразньїй—зигзагуві- 
тий. 

♦Зимний — зимовий; 3. Суш¬ 

ник—8ВМ0ВИЙ лем/щ; 3. форма 
одеждьі — вимова форма одягу. 

Злостивій — злосливий, зло¬ 
вмисний. 

Злоупотребление — зловжи¬ 
вання, вад уживання. * - 
♦Змейка — змі'йка,-ки; 3 лейкою 

в плане окоп стрелковьій — змі'й- 
кбю в плані стрілецький шіеець. 

■З мейковьій — змійковий. 
*3нак — знак, -ку; 3. личний— 

особистий внак; 3. опозпаватель- 
пьій — прикметний внак; 3. отли- 
чия відзніка; 3. условньїй — 
умовний знак. 
Знайомство — знайомість, 

-мости. 

♦Знаменщик—прапорОвий, -ого; 
„Знамепщик, на середниу шагом 
марш“ — „ГІрапорОвнй. на сере¬ 
дину крОком рр«. 

♦З нам я — прапор, -ра; Красное 
3. т- червоний прапор; 3. при- 
пять — іірийня'тн пріпора. 

Значение — зпічіння. 
Значительньїй — значній; 3. 

погерц — значні втрати. 
Значок — зпачОк, -чкі. 

*Зола — попіл, -пелу. 
♦Зона зОна, -пи; 3. оборони- 

тельчая — оборОіша зОна. 
♦Зонтик — парасОлька, -ки. 
Зоркий — зіркий. 
Зрение-8Ір, 8Іру. 

♦Зрительньїй — зоровий; 3. си¬ 
гнал — зорове гасло. 
♦Зуб — зуб, -ба; 3. барабана— 

зуб барабіпа; 3. магазипа*— зуб 
магазина; 3. отсекаюіций — зуб- 
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відруб; 3. чашки — зуб чішкп; 
Зубьа для сцепления с гребеи- 
кой -— ауб’я, щоб зчіплювати із 
гребіпкою. 

*3убец —зубець, -бця; 3. руч¬ 
ки—зубець ручки. 

*Зубило— зубило, -ла. 
*3убчатна— зубчатка, -ки; ко¬ 

лесо зубчатки — триб, -бу, три¬ 
бок, -бкі. 

*3убчатьій — зубчастий, трибо 
вий; 3. барабан — зубчастий ба 
рабан; з. колесо — триб; 3. пе¬ 
редача — трибові передача; З 
ройїса—трнбовий брусок; 3. сек¬ 
тор— зубчастий сектор. 
♦Зуммер (вьізьівное приспо- 

собление) — ийщпк,-ка. 
♦Зубний —хисткий. 
*3ь<бь — (на воде) брижа, -;кі. 

ЧЄНИЙ; И. дорога— вилЬНИЙ ШЛЯХ; 

и. река — колінкувата річка. 
*Извлекать, извлечь — витягі- 

ти, витягнути, добу віти, добути. 
*Изгарина —згар, -ри. 
*Изгиб—зікрут, -та; И. реки— 

коліво річки. * 
Изголовье —узголів’я. 

♦Изгородь—огоріжа; (изхво- 
роста) — тин, -ну, пліт, плоті; 
(из кольев) — частокіл; живая 
И. — живопліт, -плоту; И. из 
колючей проволоки — огоріжа з 
колючого дріту. 

^Изготоека—иоготіва,-ви; И. 
к стрельбе — поготова до стрі¬ 
ли впя. 

*Излишек — зайвині, -пй, ли¬ 
шок, -піку. 

И злиш єство—різкіш,різкошу. 
Изложение — виклад, -ду. 

*Излом(м) (в окопе, ходе 
сообгцения) — коліно, -на 

*Излучение (радио) —пт[: 

» * -1 і - 

воснпа гра; И. подвижная—рух¬ 

лива гра; И. спортивная—спор- 
това гра; И. стратегическая— 
стратегічна гра; И. тактиче- 
сісая — тактична гра. 

Из снега оноп—шінець (шан¬ 
ця) 8І сшгу. 

Избегать, избежать — уникі- 
ти, уникнути. 

Избирать, избрать — обирати 
обрати. 

*Избмточньій — 8айвішвнй; И. 
вода — зайвинпа воді. 

*Известь — вапні, -ні; И. бе- 
лильоая — хлорове вапні. 

Извещать, известить — ПОВІ¬ 

ДОМЛЯТИ, ПОВІДОМИТИ. 

Извещение — повідімлепия. 
*Извилина — вйлина, -ви; И. 

лиш и — внлппа (-ни) лінії. 
*Извилистьій—БИЛЬНИЙ. ПОКПУ- 



Нзлучипа 

*Излучина — луківина, -нн; И. 
речки—луківина річки. 

*Измельчение — роздроблення. 
Измена—зрАда, -дц. 
Изменение— зміна, -ии. 
Изменник — зрАдник, -ка. 

*Измерительньій—вимірчнй; И. 
валик — вимірний вилік. 

*Измерять, измсрить—виміря'- 
тц, вймірити. 

*ИзМЄрЯЄМ00—вйаіряне, що ви¬ 
мірюється. 

'Изнашивание — звішуваная. 
Изнашивать, износить — зно¬ 

шувати, 8Н0СИТИ.' 
*Износ — знос, -су, спрацьова¬ 

ність; И. вагибов боевой личин¬ 
ки—спрацьіваність зало'мів бій- 
ного шрубакА. 

Изношенньїй — «ношений. 
*Изобразительная маскиров- 

ка — виобразнй маскувйипя. 
*Изогнутьій — вйгнутий. 

! Изолировать — ізолювітп. 
*И30ЛИр0В0ЧНЬІЙ —ІЗОЛЯЦІЙНИЙ; 

И. лента—ізоляційна стрічка. 
*И ЗОЛ Иру НИЦИЙ — І80ЛЯЩЙПИЙ. 

*Изолировна —ізолювання. 
+ И30;ІЯТ0р — Ізолятор. 
*Изоляция — ізоляція. 
"Израсходование — вйтраченпя; 

И. злемента — вйтрачешія еле¬ 
менту. 

Изрубать, изрубить — посіва¬ 
ти, посікти, поруоАтп. 

,Из’едать, из’есть — з’їдати, 
з’їсти. 

*Из’ян — гандж, -джу, вАда, 
-ди. 

Ипжепер 

♦Из’ятие—вйпятов, -тку, вилу¬ 
чення. 

*Ил — мул (мулу). 
*Иллюминовать — барвувАтп, 

бАрвити. 
*Иллюминовка—(планов) бар- 

влепня. 
Иллюстрировать — ілюстру- 

вАти. 

Именной—імеипий; И. список— 
іменний список. 

*Имитация — імітАція, -ції, 
підріблепня. 

*Ииитировать—імітувАти, під¬ 
роблювати. 

Имущество — майні, -ні; И. 
казеннеє—державне майні. 

Имя — ім’я (імепп). 
*Инвентарь — інвентАр, -ря. 
Индивидуальньїй—іпдивідуАль- 

ний, особистий; И. пакет—індиві¬ 
дуальний пакет; И. фехтованпе— 
іпдпвідуАльпе фехтувАпня. 

’Индуктирующий — іидуктт- 
вальпий. 

‘ Индукторньїй — індукторний; 
И. телефон — індукторний теле- 
фіп. 

*ИнДукЦИОННЬІЙ —Індупц/йний; 
И. катунша—індукційна шпулька. 

*Индукция — індукція, -ції. 
*Инерционньій — інерційний; И. 

нредохранитель — інерційний 8а- 
стережпнк; И. тело—іиерцОйн» 
тіло. 

’Инерция — інерція, -ції. 
'Инжектор—іижектор, -ра. 
*Инженер — інженер, -ра; И. в«- 

енішй — військбвий інженер; • 
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їїнженерішй 
Пскровой 

корпуспьій —корпусний Інженер: 
И. гарішзоиішй—залоговий іиже- 
пер. 

*Инженерньій — інженерний; И. 
довольствие — інженерно поста¬ 
чання; И оборудование — інже¬ 
нерне устаткування; И. парк — 
інженерний парк; И. плацдарм— 
інженерний плацдарм; И. подго- 
товка — інженерна лцготііна; И. 
разводка — інженерна розвідка; 
И- -технические средства—інже¬ 
нерно-технічні ЗІСобП; И-ИО-ТЄХ- 

пическое дело — інженерно-тех¬ 
нічна спрііва; Инж.-техпрческая 
часті» — інженерно-технічна ча- 
стйна. 

Инициатива — ініціатива, -ви. 
Иностраннмй—чужоземний; И. 

карта — чужо-іемиа міна. 

мент; И. музикальний—музич¬ 
ний струмеит; И. поснмий —но¬ 
шений струмеит; И. шанцевий— 
шіицсг.ий стр^ибнт; И. шапцевнй 
малий — малий шанцевий стру¬ 
меит. 

*Инструментальньій—струмеп- 
товий; И. повозка — струменто- 
вий віз. 

Интенсивность — іптенейв- 
ність, -пости. 

Интенсивний —інтепейвпий. 
*Интервал—інтервал, -лу; И. 

разрнва—інтервіл розрйву. 
Интерес — цікавість, -вости. 
Интернационал — інтернаціо- 

нал, -лу. 
Ин ормационно - статистиче- 

сний — інформаці'йдо-статнетйч- 
ний. 

Информация—інформація, -ції. 
*Иодис'тьій налий—йодйд кі- 

лію. 

*ИпрИТ-іприт, -ту; (горчнч- 
пий газ)—(гірчйчний газ). 

*Искажать, исказить — пере¬ 
кручувати, перекрутйти. 

*Искажение —перекручування, 
перекручення. 

*Исключение—виключення, ви¬ 
няток; И. из списка—виключен¬ 
ня зі спйску, реєстру. 

*Иснлючительньій—ВИКЛЮЧНИЙ; 

И. положенеє—виключний\стап.' 
*Искра—/скра; дейбтвне и -ри— 

дія іскри. : , . 
*Иснрение — іскрувііиня. 
♦Искровой — іскровий; И. за¬ 

пал—іскровий підпільник. 



Искривлевие Итти 

"Искривление — скривленая, 
скрйвлюваппя. 

*Иснусственньій—штучний; И. 
препятствие —штучна перепона; 
И. рассепвапне—штучний рОзсів. 

*Испарение — випаровування. 
*Испарять, -ся, испарить, -ся 

— випаровувати, -ся, випари¬ 
ти, -ся. 

Исподние брюки — спідні. 
Исполнение — впконйния. 
Исполнитель — викон&вець, 

-вця. 
*Исполнительньій—-виконавчий; 

старіший; И команда—виконав¬ 
ча команда; И. комитет — вико¬ 
навчий комітет. И. краспоармеец 
—старііняий червоноарм/сць. 

*Исполнять, исполнить—вико¬ 
нувати, виконати; И. схеми на- 
нзусть—викопувати схеми папім’- 
ять; И. схеми от руки—викону¬ 
вати схеми від руки. 

*Исполняющий — викОнувач, 
що виконує; И. обязанности —- 
викОнувач обОв’яаків. 

*Использование — впкористОп- 
ня. 

"Использовать — використову¬ 
вати, використати. 

*Исправление — виправлення, 
виправляння. 
-*Исправлять, исправить — ви¬ 
правляти, виправити, лагодити, 
полагодити. Г-ност’т. 

*Исправность — спрївпіс 

*Испускание (свта)—випро¬ 
мінювання. 

*Исльітание— прОба, -би; ви- 
прОбуваппя. 

Испмтанньїй — випробуваний. 
*Испмтьіватель (прибор) — 

випробувач, -ча. 
*Испьітательньій — внпрОбу- 

вальпий. 
*Исследование — дОслід, -ду; 

досліджування, дослідження. 
*Истинньій—справжній; И. го¬ 

ризонт — справжній пОзем. 
*Истопник — грубник, -кй. 
*Источнин—джерело,-ла; И. 

тока — джерелО струму. 
*Истребитель— нищй.іьник, -ка. 
*Истрсбительньій — пищйль- 

пий; И. вскадрилья — нищйльпа 
ескадрйлля. 

Истребление — вйщепії з. 
Истребование — виправлення. 
Исход — кінець, -вця. 

*Исходньій — вихіднйй; И-ие 
данийе — вихідні діні; И. поло- 
жепие — вихідне полОження; И. 
пункт—вихіднйй пункт. 

Исходящий — вихідийй; И. 

журнал — журнал вихідпйх па¬ 
перів. 

Исчерпьівать, исчерпать—ви¬ 
черпувати, вйчерпати. 

, Итти, прийти —(й)ітй, прий¬ 
ти; И. прямо к чому (стремить- 
ся) — прямувати; Итти па ша- 

—прямувітн на пОстріл. 



к Камиемет 

*Н—до, па; „К бою“—,.До 
„К бою готовься** — „До 

готуйсь*1; „К ного11 — „До 
НОГЙ“; „К обороно сомкнись11 — 
,,До оборіші зімкнись “; „К ору- 
диям“—„До гармат1*; „К оста- 
повке — стой“ — „До зупинки— 
стій“;,,К рубко рассчитайсь*.*— 
„До рубіния перелічись**; „К 
торжествеиному маршу* — „До 
урочйстого руху**. 
♦Кабель— кабель, -ля; К. реч- 

иой — кібель річковий. 
♦Каблук—закаблук, -ка, під¬ 

бір, -ббра. 
♦Кавалерийский — кшпий; К. 

дивизия—каїна дивізія; К. кор¬ 
пус— кінний кбрпус; К. развед- 
ка—к/ппа розвідка. 

‘Кавалерист — кіпшітчик, -ка. 
♦Навалерия— кіаніта, -ти. 
*Кадка — діжка, -ки. 
♦Кадмий желтьій—жбвтий кід- 

мій, -ію. 
‘Кадр—кадр, -ру; К. части — 

кадр частини. 
♦Кадровий — кадровий; К. 

паоть—кадрова частіша. 
Казан — козік, -кі. 
♦Казарма — касірня, -ні. 
♦Казарменньїй—касіренний; К. 

нринадл жпость—касйренпе при¬ 
ладдя; К. здание — будинок ка- 
сарпі. 
♦Каземат — каземат, -ту. 
♦Казенний — гу з/в пик, -ка. 

♦Казенний — гуяовпй, держів- 
пий;(в оружии)—тузовий; К. 
нмущество—державне майно; К. 
срез—гувовий зр/зок; К. часть— 
тузовії частина. 
♦Казначей — скарбник, -кі. 
Кал — кал, -лу. 
Налендарь — календар, -ря'. 
♦Калибр — калібер, -бра. 

. ‘Калибровать — калібрувати. 
♦Калибромер—калібромір, -ру. 
♦Налий синеродистьій — ціянік 

потасівий, ціянід «ідію. 
♦Калька — калька, -ки. 
♦Каменистий—каменистий, ка¬ 

менистий. 
♦Каменяий — кіи’япий, муро¬ 

ваний; К. уголь — кім’яие ву¬ 
гілля. 
♦Каменометньїй фугас—камо- 

неметна фугіса 
♦Яамень—кіміпь.-мепя; К. бу¬ 

лижний — бруковнй кіміпь; К. 
надводний — надводний кіміпь; 
К. нодводпий—підвідний кімінь, 
клішень. 
♦Намера — кхмера, -ри; К. га¬ 

зовая—газова кхмера; К. дезии- 
фекциоолая —дозипфекційна кх¬ 
мера; К. одиночная—опрічна кх¬ 
мера; К. паровая —парові кхме¬ 
ра; К. пороховая—порохова ка¬ 
мера; К. пропускная—пропускні 
кімера; К. холостая — сліпі кі- 
мера. 
♦Камнемет — каненемет, -та. 



Камуфлет 

♦Камуфлет — камуфлет, -та. 
♦Камуфлированний — камуф¬ 

льований. 
''Камуфляж — камуфляж, -жу. 
♦Камуфляжний — камуфлнже- 

вий. 
♦Камиш (тростнлк)— очерет, 

-ту. 

♦Канава — капАва, -ви; К. е 
валиком — канава із валкОм; Н. 
осушительная— висушиА канАва. 
♦Канавка —- рівчачОк, -чкА; К. 

кольцевая—рівчачОк кільцевий. 
♦Канал — канАл, -лу; К. пере¬ 

даточний—канАл передатний; К. 
сквозной — канАл <еАскрізний; К. 
ствола — канАл дівки; К. ден-, 
тральний — капАд осередковий. 
♦Канализация — каналізація, 

-дії. 

♦Канат —кодОла, -ли, мотуз, 
^за; К. коновязпий —кодОла ко- 
вов’язна. ’ 

♦Канатний — кодільний, моту'з- 
вий. 

♦Канифоль — кальофонія. 
♦Канонада — канонада, -ди. 
♦Канонерсная лодка—канонер¬ 

ський чо'веп. 
♦Кант — кант, ^-та; К. шаро¬ 

вар— кант штанів (шаровар). 
Канделярия — каицелн'рія, -ії; 

строевая К.—муштрові канцеля¬ 
рія; хозяйствеиная К. — канце¬ 
лярія господарчої частйни. 

Канцелярский — канцеляр¬ 
ський; К.принадлежности — кан¬ 
целярське приладдя. 

' Каолин — каолін, -ну. 

Карательпий 

♦Капельно-жидкий — краплй- 
сто-течний. 
♦Капельмейстер —капельмай- 

стер, -стра. 
♦Капитуляция — капітуляція, 

-ції. ’ 
♦Капюшон — кАптур, -ра. 
♦Капкан — капкАи,, -на. 
♦Капоннр — капонір, -ра. 

«• *Капор (для лошади) — 
кіпа, -пи. [-вця\ 
'Капот (авт.) — покривець, 
♦Капсюль — капсуля, -лі; К. 

воспліменитель — капсуля вавОг- 
пювач; К. детонатор — капсуля 
детонАтор; К. микрофошшй — 
мікрофонна капсуля; К. патрона— 
капсуля набОю. 
♦Капсюльний — капсульний; К. 

втулка (втулочка)— капсульний 
у т умок. 
♦Каїтенармус — каптенармус; 

комірний, -ного; К. вещевой — 
речовий каптонАрмус, комірний; 
К. оружейпий — збройОвий кап- 
теоАриус, комірний; к: продо- 
вольствепний — харчовий капте- 
нірмус, комірний. 
♦Карабин — карабін, -па. 
Карандаш—олівець, -вцр; К. 

химический — хемічний олівець; 
Н. цвотной—кольоровий олівець. 
♦Карантин — карантин, -ну. 
♦Карантинизация —карантйау- 

вАння. 
♦Карантинний — карантинний; 

К. расположсние — карантинне 
розташування. 

Карательний — карний. 
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Карточка 

*Нарта— міна, -пи; К. австрий- 
ская — австрійська мала; К. во¬ 
єнная—військова ніпа; К. военног 
топографичоская — військіво-то- 
пографічна мала; Н. германская 
— німецька мала; К. городская 
— міська мана; К. межовая—ме¬ 
жові міпа; К. поднятая—позна¬ 
чена міпа; К. стратегическая — 
стратегічна мана; К. полуверст- 
ка — міна півверстівка; К. вер- 
стовка—мана верстівка; К. двух- 
верстка — міпа двоверстівка; К. 
трехверстка — міпа триверстів- 
ка; К. десятиверстка—мапа де- 
сятиверстівка; К. двадцатинатн- 
верстка — мапа двацятпп’ятн- 
верстівка; К.сорокаверстка—міна 
сороковерстівка; К.' стоверстка— 
мапа стоверстівка; неправде- 
ние К-т — виправлення мап; 
конирование К-т — копіювіння 
мап; пополнепие К-т—доповнення 
мап; стьік К-т — стик мап; уве- 
личепие К-т — збільшення мап; 
черчение К-т — рисувінпя мап. 

*Картечь — картіча, -чі. 
♦Картинний — картинний; К. 

площадь — картинна плОща. 
♦Картографическнй — мапогра- 

фічвий; К. отдел — мапографіЧ- 
яий відділ. 
♦Картон — тектура, -ри; , К. 

азбестовий— азбестова тектура. 
♦Картонний —’ тектурний; К- 

кружок — тектурний кружОк; К. 
перегородка — тектурпа переділ¬ 
ка; К. иьіж—тектурний клйптух. 
♦Карточка—оиіртка, -ки. 

„К. направо41 — „Сторожа право¬ 
руч"; К. отдельннй — окрема 
сторОжа; К. передппй — передня 
сторожа; Н. полевой — польові 
сторїжа; К. сборний — вбірші 
сторіжа; К-ла состав — склад 
сторОжі; К-лов поверка — пере¬ 
вірка сторОж; К-лов развод— 
рОзвід сторОж; К-лов смена— 
зміна сторОж; вступить в К. — 
ставати па сторОжу. 
♦Караульний—сторОжовпй; К. 

дозор — сторОжовпй дозір; К. на¬ 
ряд— наряд у сторбжу; К. на¬ 
чальник — начільник сторОжі; 
„К. начальник на середину" — 
„Начільник сторОжі па середину"; 
„К-пне начальники па своя ме- 
ста" — „Начільники сторож па 
свої кісці"; К-е патрони — на¬ 
бої для сторОжі; К-ное помещо- 
иие — приміщення сторОжі; К. 
пост — сторіжова стійка; К. ари- 
надлежпость — майно сторіжі; 
К. служба — сторіжова слу-жба; 
К. часть — сторожова частина. 
♦Карболовая кислота — карбі¬ 

дова кислота, -ти. 
♦Каре — каре. 
♦Каркас — снасть, -ста; Кар¬ 

кас „паучек“—снасть „павучік“; 
К. переплет — соасть-рама. 
♦Карман (в седяе) — кешеня. 
♦Карниз — карувка. 

70 



Картуз 

* Картуз — картуш, -ши. 
♦Карьер—кар'єр, -ру; (желез- 

нодорожньій)—\ніппя. 
Касаться, носнуться — тор¬ 

катися, торкнутися, дотикатися, 
діткнутися. 

*Каска — шишак, -кА. 
Касса—кйса, -си. 
Кастрировать — викладАти, 

валашнти. 
каталог — катаяОг, -ту. 
♦Катать, катить — качати, ко¬ 

тити. 
Категория — категорія, -рії. 

. ♦Натер — кАтерка, -ки. 
♦Каток, катки(пу лемеша)— 

КОЛІШНЯ, -НІ. 

♦Катушка — шпуля, -лі, шпуль¬ 
ка, -ки; К.^ иидукцнонная — 
ілдукці'йна шпулька; К.провода— 
іппуля дроту. 
♦Каучуковий — кавчукОвий; К. 

буфера-кавчукОві відпружннки; 
К. буфернио пажіши—кавчукОві 
відпружпико'ві натискувані. 
♦Качание— хитання; гойдання. 
♦Качать, -ся — хитАти, -ся; 

гойдатися; (насосом) — смоку^ 
вАти. 
♦Качественньїй — якісний. 
♦Качество — якість; К. нрав- 

ствепное — моральна якість; К. 
умственное — розумова ЯКІСТЬ; 

Н. физическое — фізична я'кість. 
♦Качка — хитавиця, -ці. 
♦Каюта — каюга, -ти. 
♦Квадрант — квадрант, -та. 
♦Квадратний — квадратовий. 
♦Квадратура—квадратура, -ри. 

Кинжальньїй 

Квалификация — кваліфікАція, 
-ції. 

Квартал — квартал, -лу. 
♦Квартира — квартира, -ри; К. 

обнвательская — обивательська 
квартира; К. частная—привАтна 
квартира. 
♦Квартирмейстер — квартир- 

мАйстер, -стра. 
♦Квартирное довольствие — 

постачання квартирне. 
♦Квартирноо расположение — 

розташування у квартирах. 
♦Квартиро-бивак — квартиро- 

бівак. 
♦Квартирование — квартиру- 

вАння, розташуванпя. 
♦Квартировать — квартору- 

вАти. 
♦Квартирьер —квартир’єр, -ра. 
♦Квасци — галун, -ну. 
Кверху—(как) догори, (ку- 

да) угору. 
♦Квитандия — квитАнція, -ції. 
♦Кеньги — кйнді. 
♦Керне ниє —' керншпя. 
♦Кернер — корцО, -нА. 
♦Керосин— гас, -су. 
♦Кидание — кидання. 
♦Кидать, кинуть —кидати, ки¬ 

нути. 
♦Кидка сена — оберемок сіна. 
♦Километр—кілометер, -тра. 
♦Киль — кіль, -лю. 
♦Кильватерная нолонна—кіль- 

вАтерпа колОпа. 
♦Кинжал — кинджал, -ла. 
♦Кинжальний — кинджАльний; 

К. окоп—кинджАльний шанець. 
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Киноварь Книга 

.♦Классификация —класифіка¬ 
ція, -ції. 
♦Клевок— клювок, -вісі. 
Клеенка—церата, -ти. 

*Клей — клей, -ю; К. маляр¬ 
ний— клей малярський; .К. мез- 
дровнй—клей міздровий; К. сто¬ 
лярний— карук, -ку. 
♦Нлеймение — таврування. 
♦Клеймо — тавро, -ра. 
♦Клейстер — кляйстер, -тру. 
♦Клепка—нютувіішя;(я бочке) 

—клепка/ 
♦Нлетиа— клітка, -ки. 
Клетчатка — целюльоза, -зп.. 

. *Нлещи — кліщі, -щів. 
♦Клин — клин, -пу; Н. стопор- 

пий — стопорний клин. 
♦Клинить — ваклишовати. 

* Клин о н (шашки)—8алі8ко,-ка. 
Кйичка — прізвисько, -ка; по 

кличке — на прізвисько. 
Клуб — клуб, -ба. 

♦Ключ (водян.)—джерелО, -лі; 
(гаечньш)—ключ, -ч<і; К.гаеч- 
внй — ключ мутровйй; К. про- 
стой—звичайний ключ; К.развод- 
пой — розвідний ключ; К. раз- 
движпой (францу8ский) — роз- 
сувпйй ключ; К. регулятора — 
ключ рогуля'тора; К. рожковий — 
ріжкітпй ключ; К. стратегиче- 
ский — стратегічний ключ. 
♦Книга — кнйжка, -ки; книга, 

-ги; К. аростовапних — кпйга 
заарештованих; К. дожурпмх — 
кайга вартовйх; К. для медпдші- 
ского осмотра — кнйга для ме¬ 
дичного Огляду; К. для чтепия^— 

Киноварь—цинОбра, -рн; К. зе¬ 
леная — зелена цинОбра. 
♦Нипрегель — кіпрегель, -ля. 
♦Кипятильник — окріпнйк, -ні. 
♦Кипяток — окріп (окрОпу). 
♦Кирка — дзьобік, -ка. 
♦Кирко-мотьіга — мотйко-дзьо- 

бак; К.-м. легкая—легкий мо- 
тйко-дзьобік; К.-м. малая — ма- 
дйй мотйко-дзьобік. 
♦Кирпич — цегла, -ли. 
♦Кирпичньїй завод — цегОльпя, 

-пі. 
♦Кислород — кйсепь, -сню. 
♦Кислота — кислота, -тй; К. 

азотная—азОтова кислоті; К. сер- 
пая — сірчана кислота; К. соля¬ 
ная— соля'па кислоті. 
♦КисІь — (худож.) п0н8ель, 

-зля; (из мочала)—квач, -ча; 
(из щетини) — щітя'к, -ка; 
(руті)—кйтнця; {знамені*)— 
кйтицн, -ці. 
♦Нишка—(пожар.) руків, -ві. 
Кладбище — кладОвище. -ща; 

К. православнеє т— правослівне 
кладОвище; К. иповерческое — 
чужовірне кладОвище. 
♦Кладовая — комОрз, -ри; К. 

записка — кісова зіписка. 
♦Кладчин — кладільник, -ка 
♦Клапан — хлипак, -кі; К. вса- 

снвающий — всисний хлипік; Н. 
иагнетательвий—еагнітнйй хли¬ 
пак; К. равговорний—розмОвиий 
хлинак. 

Класе — кліса, -си. 
Классовьій—класовий; К. враг 

—клісовий вОрог. 
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книжка для читання; К. жалоб — 
* книга на скарги; К. заболевших— 

книга хворих; К. рлзноспая — 
розпо'спі книжка; К. шнуровая — 
шпурОвапа книга. 
♦Книжка—книжка, -ки; крас- 

иоармейская К. — червопоармій- 
ська книжка; К. полевая— по¬ 
льова кпйяїка. 
♦Книжная передвижка— пере¬ 

сувна бібліотека, -ки. 
* Ннизу — донйву, вниз. 
♦Кнопка —ґудзик, -ка; К. ви¬ 

зивная — викличний ґудзик. 

♦Кноііочний номмутатор — ґу¬ 
дзиковий комутатор. 

Кнут—батіг, -топі. 
Ко—до; „Ко мне*1—„До мене“. 

*Кобур — кобура, -рп. 
*Ковать —(о лоиіади) підко¬ 

вувати; (оюелезо) — кувати. 
'Новер (коврин) маскировоч- 

«ьій — килим маскувальний. 

*Ковна—кувіиня;(ло^а9«>— 
підкОвування. . 
♦Ковочная ведомость — відо¬ 

мість підкОвуванпя. 
*Новш — ківш, ковша. 
*Н огти {для лазания)—к/гті, 

-тів. 
♦Код —код, -ду. 
♦Ножа — (сьірая)• шк/ра, -ри; 

(вьсделанная)—ремшь, -меою; 
К. г иодошвонпая — підошОвоий 
ремшь. 

’Кожаньїй — шкіряний, ремін¬ 
ний;^ К. башмак — черевик шкі¬ 
ряний; К. иетля—ремшна петля; 
И. подушка—: шкіряні подушка. 

♦Кожух—кожух, -ха. 
♦Козел (гимпаст.) — ко¬ 

билка, -ки. [ний (стояи). 
"Козловьій (устой) —кобилич- 
♦Козлостав — кобйличпик, -ка. 
♦Козли—(инж.) кобилиця; 

(винтовок)—кОзла; (для рас- 
пилки дров) — кОзлп, -зел. 
♦Козіїреи — дашОк, -шкі. 
♦Койка — ліжко, -ка. 
♦Кокор —кОкер, -ра. 
♦Кол —кіл (колі), кілОк; К. 

анкерний — анкерний кілОк; К. 
коповяший — конов’їізций кілОк; 
К. цеиной — кілОк ланцюга. 
♦Колебание — коливіння; (ма¬ 
ятника) — гойдінпя; (стой- 
ки)—хнтіння; (о человеке)— 
вагання. 
♦Колебательное движение — 

коливальний рух. 
♦Колено—коліно, -на; К. вса- 

сивающее ^— вспспе кол/но. 
♦Колено {поворот окопа) — 

коліно, -на. 
♦Коленчатий — колінчастий; К. 

виступ — колінчастий виступ; 
К. пророзь — колінчастий НрОрІЗ; 
К. ричіг — колінчастий віжіль. 
♦Колесико —колісце, -цО. 
♦Колесница — колісниця, -ці. 
♦Нолесний—колісний; К. втул¬ 

ка—колісний утулок; К. лафет— 
колісний лафет; К. ход —коліс¬ 
ний хід. 
♦Колесо — кОлесо, -са. 
♦Колея — кОлія, -дії, 
♦Колини — колька, -ки. 
♦Количественний—кількісний. 
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Количество Кольцо 

♦Количество—КІЛЬКІСТЬ, -кости. 

Коллектив—колектив,, -ву. 
Коллективно — колективно. 
♦Коллиматор—колімАтор, -ра. 
♦Коллодийньїй пиронсилин — 

колодійпий піроксилін, -ну. 
♦Коловорот — колбворіт, -рота. 
♦Колодезь, колодец— коло¬ 

дязь, -зя, криниця, -ці; К. водо- 
сборвий—водозбірна; Н. нипинй 
— підкіпний колОдязь; К. Норто- 
новский — НортОнівський колО- 
дязь; К. открнтнй — відкритий 
колОдязь; К. сборний — збірний 
колОі.язь; К. трубчатий — тру- 
бовий колОдязь. 
♦Колодка—колОдка,-ки, (обув.) 

копил, -ла; К. внбраснвате.ія — 
колодка викидачі; К. прицель- 
пая—колОдка мірникбва. 
♦Колонол—дзвін (Д8в0ну), дзві- 
шік, -нкі. 
♦Коломазь — колбмазь, -зи. 
♦Колонна — колОпка; К. брон¬ 

зовая — спижова колінка. 
♦Колонна — коліна, -ви; К. по 

одному — колона одинцем; К. по 
два — колона двійками; К. по 
три — коліна трійками; К. по 
четире — коліна чвГркамп; К. по 
шесть — коліна шістками; К. 
взводная — чотова коліна; К. по¬ 
родная— похідна коліна; К. ре¬ 
зервная—рЄ8врвова коліна; К. 
ротная — сотенна коліна. 

Колотушка —довбешка. 
♦Колпак — ковпїк, -кі; К. воз- 

душпий — повітряній ковпак; К. 
иоварской — кухарський ковиАк; 

К. ручки — ковпАк ручки; К. с 
подножкой на ось — ковпАк із 
студійкою па вісь. 
♦Колпачек—ковпачік. -чкА; К. 

латуппий — мосяжний ковпачок. 
♦Кольшіек — кілічок, -чка. 
♦Кольцевой — кільцевий; К. бо- 

роздка — кільцевий рівчачік; К. 
виєм — кільцева вийма; К. ви¬ 
ступ— кільцевий виступ; Н. же- 
лоб — кільцевий жілоб; К. ка¬ 
навка — кільцевий рівчачік; К. 
паз — кільцева ґАра; К. позиция 
— кільцева позиція; К. поясок 
— кільцевий поясік; Н. прово¬ 
лока — кільцевий дріт; К. тру¬ 
бочний состав—кільцева запАль- 
нпкова влука; К. упор—кільцева 
упіра. 
-♦Кольцеобразньїй — кільцювй- 
ТИЙ. 

♦Нольцо — кільце, -льця; К. 
бумазейноо — барханове кільце; 
К. веревочное—мотувя'ие кільце; 
Н. для шариков — кільці для 
кульок; К. желобчатое — жолоб¬ 
часте кільце; Н. зажимное — за¬ 
тискне кільце; К. вакрепляющее— 
вакрішіе кільце; К. латуппое—: 
мосяжне кільце; К. ложевое—ло¬ 
жове кільце; К. обтюрирующее— 
обтурац/йне кільце; К. перед¬ 
нєє — переднє кільце; К. поре- 
крнвающее — норекривне кільце; 
К. предохранителя — кільце за¬ 
побіжника; К. прицельное — кіль¬ 
це мірпиківе; Н. равводное— 
Р08ВІДПЄ кільце; К. разрЄ8Н0Є — 
розрізне кільце; К. раз’емиое-— 
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Кольчуга / Комендант 

роз’ємно кільце;, К. регулирую- 
щее — регуляційне кільце; К. 
скрепляющее — скріпне кільце'; 
Н. соедннительное—злучпе кіль¬ 
це; К. стяжпое — стяжне кільце; 
Н.тесемочное —стрічкове кільце; 
Н. устаповочное—установпо кіль¬ 
це; Н. цапфенное — цапфене кіль¬ 
це; полукольцо — півкільце. 
♦Кольчуга—кільчастий панцер. 
♦Кольчужний способ плетення 

— кільчїсте плетіння. 
Колючий — колючий; К., про¬ 

волока — колючий дріт. 
♦Колющее оружие — колОльна 

вбрОя. 
*Ком — грудка, -кн, груда, -ди; 

К. вемли — грудка 8емлі. 
♦Команда — комінда, -ди; К. 

ясполнительпая — виконавча ко- 
яінда; К. музьїкаптская—муяйць- 
ка комінда; К. пожарная — по¬ 
жежна команда; К. сборная — 
збірна команда; К. сдухачей— 
комінда підслухувачів;’К. штаб¬ 
ная — команда штабова. 
♦Командир — командир, -ра, 

старшина, -пб; К. арт. дивн8иона 
—командир гармітного дившОпу; 
К. батальона — командир баталь¬ 
йону; К. батарей — командир ба- 
терп; Н. взвода—командир чотй; 
Командир дивпзии — командор 
дивізії; К. евена — командир 
ланки; К. корпуса — командир 
кОрпусу; К. обоза — командир 
вілки; К. отделония — командир 
рОю; ^ К. отдельной части — ко¬ 
мандир окремої частини; К. пар¬ 

ка— командир нірку; К. полка— 
командир # пОлку; К. роти — ко¬ 
мандир сотні; К. зскадрона—ко¬ 
мандир кінпої сОтні; К. єдино¬ 
начальник — командир єдинона¬ 
чальник; К. Раб.-Кр. Красной 
армин — старшино Роб.-Сел. 
ЧераОеої армії. 

♦Командировать —відряджати. 
♦Командировка—відрядження. 
♦Командний— командний; К. 

пункт —командний пункт; К. 
состав—командний склад; К. со¬ 
став младшпй, средний, старший, 
висший — Командний склад мо¬ 
лодший, середній, стіршнй, ВИ¬ 

ЩИЙ; К. фехтоваппо — фехту- 
віння командами. 
♦Конандование—коміндуваноя; 

К. висот—командування висОт; 
К. точек — командування точок; 
К. части—командування частини. 
♦Командовать — командувати. 
♦Командующий — що командує; 

К. войсками — командувач вій¬ 
ськом. 
♦Комбинированний — комбіно¬ 

ваний; К. вечер — комбінована 
вечірка; К. гусепичпо-колеспнй 
ход,— комбінОваний плазуново- 
КОЛ1СНИЙ ХІД; К. ОГОНЬ - КОМбІ- 

нОваний вогОнь; К. порядок — 
комбінОваний порядок. 
♦Комбинировать —комбінувати. 
♦Комель (комли) — окоренок, 

-нка. 

♦Комендант — комендант, -та; 
К. города — комендінт міста; К. 
лагеря — комендант табору. 
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Комевдаптскпй Коппческпй 

♦Номендантский— комендант- , *Комплект—комплект,-ту; II: 
ськай; К. управлеиие — комен- босвой — ббйний комплект, 
дінтсьва управа. *Комплентование—комплскту- 
♦Комиссар — комісар, -ра; во- в&ння. 

еппиії К. — військовий комісар; *Компрессор— компресор, -ра. 
К. дивизин—коміс&р дивізії; Комсостав—комсклад, -ду. 
К. корпуса — комісір кОрпусу; Ком’ячейка-комосередок,-дку. 
народний К. по воеипнм и мор- Конвонционньїе тони — кон- 
скии делам — парОдпій комісар векційні струми. 
військОвнх та мОрських справ; Конвекция — конвекція. 
К. отдельной бригади — комісар *Нонвоировать— копвоювітп. 
окремої брнгіди; К. полка — ко- *Конвой — копвОй, -вОю. 
иіс&р пОлку; К. части — комісар *Кодвойний—копвОйпий; К. на- 
частйпи. ряд — конвойний наряд; К. само- 

Комиссариат воєнний — вій- лет — копвОйпий літак, 
ськовий комісарія'т, -ту. ^Конденсатор — конденсатор, 

Комиссарский состав—ко- -ра; К. линейанй — копденсітор 
цісарський склад. лінійний. 

Комиссия — комісія, -сії*. *Кондиция— копдйдія, -ції. 
Комитет — комітет, -ту; К. *Кондуктор— кондуктор* -ра* 

партои — комітет партії; К. су- *Нондукторсний— кондуктор- 
дей — комітет суддів. г ськай; К. бригада — кондукюр- 
♦Комнать, скомнать — м’яти, ська бригйда. 

зім’яти. } *Конек {стропил) — гребіиь, 
Коммунизм— комунізм, -му. , -6ЄВЯі 

*Коммуникационная линия— ✓ *Конец—кінець, -пця'; К. -за- 
комунікаці'йпа лїпія. винтованпий — заґвинтОвапий кі- 

Коммунист—комуиіст, -та. нень; ноаьц(веревка)—мотузка. 
*Коммутатор—комутатор, -ра; *Конечний, концевой — кіпце- 

К. кнопочннй — ґудзиковий ко- вий; К. скорость — кінцева швйд- 
мутйтор; К. нпраміідальпий — кість. 
пірамідальний комутатор; К.. ри- ^Конечний телефонний аппа- 
чажний—важільний комутітор; рат — кінцевий телефбпнпй апа» 
Н. центральний — центральний р&т. 
комутатор; К. штепсельний — *Конический — конічний; К* 
притичкіівий комутатор. гайка — конічна мутра; К. двн- 

Комната — кімната, -ти. женив пули — конічний рух ку> 
Компактний — компактний. лі; К. скат — конічний покіт; К. 

*Компас — кбмпас, -са. шестерня — конічна шестерня* 



Копировальпая 
Копнпца 

♦Конница — кіппОта, -ти. 
*Конно-артиллерийсний диви- 

зион — кінно-гармАтний дивізіон. 
*Конно-прожекторньій—к/нпо- 

прож^кторпий. 
♦Конний— кінний; К. армия— 

к/ппа Армія; К. артиллерпя — 
кінна артилерія; К. тяга—кін¬ 
но тяглії. 

■Коновод — коновід, -вода. 
■Коновязь — конОв’язь, -зя. 
♦Коновязннй нол — конОв’лз- 

іі ий кілОк. 
’ Конопатить — конопатити. 
♦Консний—кінський; К.ремонт— 

кінський ремОпт; К. состав — 
кіпский склад. 

♦Кояструкция — конструкція, 
-ЦІЇ. 
♦Консультационное бюро — 

консультаційне бюрО. 
♦Контакт— дОтик, -ку; дитин¬ 

ка, -КВ; К. 8011НОЙ — земний дО- 
тнк. 

♦Контактний стержень — до- 
тнчкОвий прут. 

Контора почтовая— поштова 
контора. 

♦Контр-апроціи—коптр-апрОші. 
Контр-атака — контратака. 

‘Контр-буфер—контр-відпруж- 
нпк. 

♦Контр-разведка— коптр-рОз- 
відка. 

*Н о н т р - революционньїй — 
контр - революційний. 
♦Контр - революция — контр¬ 

революція, -ції. 
♦Контр-рельс—прнрейка, -ки. 

♦Контр-удар—контр-удар, -рт. 
Контр-форс — (в орудии) 

відпірник, -ка. 

♦Контр-зснарп— коптр-ескАрп. 
♦Контраст—контраст, -т 
♦Контрольний — контрОл 

К. ОКНО-КОНТрОлЬПв ВІКИ ; , 
пл енний — контрольний не 
инй; к. СТолб — контрольний 
стовп; К. точки — контрольні 
точки; К. черточка — контрОль- 
на риска. 
♦Контри — кОцтри, -рів. 
♦Контузить•— контузити. 
♦Контузия—контузія, -зії. 
♦Контур - обрис, -су! 
''Контурний — ОбрисОвНЙ; К. 

знак—обрисОвий 8нак. 
♦Конус — кОвус, -су. 
Конфликт—конфлікт, -ту. 
♦Концевое окно—кінцеве вікно. 
♦Концентрация—концонтрАція, 

♦Концентрический — концен¬ 
тричний. 

Кончать, кончить — кінчАти, 
скінчити. 
♦Конь— кінь (коня); К. боевой 

— муштрОвий кінь; К. с руч¬ 
ками— кінь-із ручками 
♦Конюх — стайняр, -рА. 
♦Конюшня — стайья, -ні. 
Коорд нировать -—координу¬ 

вати. 

"Копать, -ся — копАти, -ся. рв- 
ти, -ся. 
♦Копер — капАр, -ра. 
♦Колировальная бумага —ко- 

піювАльний папір. 
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Кошіровать 

♦Колировать — копію піти. 
♦Копия— кОпіл, -пії. 
♦Копито — копйт(О), -та. 
♦Копье — рітиіце, -ща. 
♦Кора — корі, -рц. 
♦Корабельний — корабельиий; 

К. узел — морський вузол. 
♦Корабль линейньїй — ліній¬ 

ний корабель, -бля. 
♦Корда — линва, -ви. 
♦Кордон — кордон, -ну. 
♦Коренной — основній, ґрун¬ 

товний; (лошадь) — голОбель- 
пий, дишельний;' К. унос —• ди¬ 
шельна пара коней. 
♦Корень (в арт. запряжне) 

— дишельна пара. 
♦Норзина, н-ка — кОшпк, -ка; 

К.-па напорами—гніздО панорами. 
♦Коричневий — брунітний. 
Корм подножннй —піша, -іиі. 

♦Корма — кормі, -мів. 
♦Кормовой—харчовий; К. день- 
пі — харчові грОші. 
♦Корневой — кореневий; К. 

часть — коренева частина; К. 
шайба — коренева шійба. 
♦Короб — короб, -ба. 
♦Коробка — корОбка, -ки; К. 

воспламенятельнан—заиальні ко¬ 
рОбка; К. димовая — димниця; 
К. жестяиая — бляшіиа корОбка, 
бляшанка; К. магазинная — ма¬ 
газинова коробка; К. патронная— 
на'г/йна корОбка; К. прицела — 
корОбка мірникОва; К. ружейная 
—рушнична корОбка; К. стволь¬ 
ная— цівкові корОбка; К. удар- 
ной трубки — коробка удірного 

Кость 

тільника; К. шестерпи — ко¬ 
рОбка шестерні. 
♦Коробчатий — коробчастий; К. 

спязь — корОбчастий пОв’яз. 
♦Коромисло — корОмисло, -ла. 
♦Короткий — корОткий. 
♦Корпус — кОрпус, -са; К. гра¬ 

нати—кОрпус гранати; К. жс- 
лезиий — корпус зал ізний; К. ка- 
валлорпйскпй—- кінний кОрпус; 
К. мини —корпус міпн; К. стрел- 
ковий — стрілецький кОрпус; К. 
(тело) — ко'рпус, -са; К. труб¬ 
ки — кОрпус дистанційного за¬ 
пальника 
♦Корректирование— коректу- 

віння. 
♦Коррентировать — коректу¬ 

вати; К. стрельбу — коректува¬ 
ти стріляння. 
♦Коррентура — коректура, -ри. 
Корреспондент — кореспон¬ 

дент, -та. 
♦Корридор — корндОр, -ру. 
Корточки — пОчіпки; на К. са¬ 

диться— сідіти на пОчіпках. 
♦Корчевание — корчувіння. 
♦Корито — корито, -та; К. во- 

дпиойеое — иаиувальпе корито. 
♦Косогор — косогір, -гОру. 
♦Носой— СКІСНИЙ; К. »рор08Ь— 

скісній прОріз. 
♦Косоприцельнмй огонь—на¬ 

вскісний вогОнь. 
♦Костер — багіття. 
♦Костиль — милиця, -ЦІ; К. 

рельсовий — бретваль, -ля. 
♦Кость жженная—пілена кіст¬ 

ка. 
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Косяк 

♦Косяк — (в колесе) ДЗВОНЯК, 

-їа; (окопний) — лутка, -ки. 
♦Котел —кавіи, -НІ; состоять 

на Н. — корнету віти ся 8 вірева. 
♦Котелон — каханік, -нкі. 
"Котловина—улогівина, -пи. 
*Коуш — оківка, -ки. 
♦Кочна — грудка, -ки, груда, 

-ди. 
♦Кочковатьій — грудкуватий. 
*Кошель—(е?лясе«а)сГтка,-кп. 
'Ношка — кітвнця, -ці, кішка, 

-ки. 
♦Крага — крага, -гн. 
♦Край (конец) —край (крію), 

кінець, -нця. 
'Крайний— крайній, граничний; 

яадиее К. положение — заднє 
граничне положення. 
♦Кран —кран, -ну. 
♦Крановий — крано'впй. 
♦Красить— фарбувітп, бір- 

вити. 
♦Краска — фірба, -би, бірва, 

-ви; К. грунтовая—ґрунтові фар¬ 
ба. 
♦Краскомет — фарбомет, -та. 
♦Красная Армия — Червіна 

Армія. 
Красноармеец— червоноармі- 

ець, -ЦЯ; К почетньїй — ПОЧЄС- 

ний червоноармісць. 
Красноармейский — червоно- 

армійський; К. книжка—червоно- 
армійська кпйжка. 
♦Красний — червіпий. 
Красний(Ленинсний) уголок— 

Червіний (Ленінський) куток. 
♦Кратний, -ко— короткий, -ко; 

_ . Кровать 

К.' опись лошадям — короткий 
реєстр кіней. 
♦Кратковременний — коротко- 

чісний; ^ К. отпуск — короткочіс- 
еа відпустка. 
♦Крахмал —крохмаль, -лю. 
♦Крейсер — крейсер, -ра. 
♦Крейсировать — крейсувіти. 
♦Кремальер — креїґїльєра, -ри. 
♦Крен — аіхил, -лу, креп,-ну. 
♦Кренить — нахиляти, хилити. 

’ Крепительний болт — закріп¬ 
ний прогіппч. 
♦Крепостной — фортічний; К. 

артиллерия — фортечна артиле¬ 
рія; Н. мпппая часть — фортеч¬ 
на миша частина; К. постройтса— 
фортечна будівля; К. форт — 
фортечний форт. 
♦Крепость—форте'ця, -ЦІ; міць, 

моци; К. склад — фортеця склад, 
-ду. , 
♦Кресло— крісло, -ла. 
Крест, крестик — хрест, -ті. 

♦Крестовидная вязка — нів- 
хресне в’язання. 
♦Крестовина — перехрестя, -тя. 
♦Кривая {лг/ния) — криві; К. 

висот ^припелов — криві висіт 
мірників; К. давлення гавив — 
криві тиску гізів; К. колебания 
ствола —криві хитіпня цівки. 
♦Нривизна —кривина, -пй. 
♦Криволинейний — криволіній¬ 

ний. 

♦Кристалличесний — криста¬ 
лічний. 

Критина — крйтпка, -ки. 
Кровать — ліжко, -ка. 
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Кришка 

тОк, -ткіі; К. картонний — тектуу 
ровнй кружок; К. клубний — 
клубний гурток; К. свинцовнй— 
олив'яшій кружок; К. суконний— 
сукупний кружОк. 

Круп (,лошади) — 8ад, -ду. 
Крупа —крупи, -пів. 
♦Крупний — великий; К. мас¬ 

штаб — велико мірило; К. муш¬ 
ка — велика мушка. 
♦Крутизна, крутость— кру¬ 

тість, -тости, круча, -чі; К. на- 
розов — крутість нарізів; К. пе¬ 
редняя— передня ' крутість; К. 
постояниая — постійна крутість; 
К. нрогрессивная —ростуча кру¬ 
тість; К рва — крутість рОву; К. 
тильная—задня крутість. 
♦Крутой, нруто — крутий, кру¬ 

то, стрімкий; К. откос — круті 
спохОвипа; К. берег— стрімкий 
беріг; К. траокторня— стрімка 
траєкторія. 
♦Круча — круча, -чі. 
♦Крушение — розбиття, ката¬ 

строфа, -фи. 
♦Крило, -ья—крилО, -лі, (мн.) 

крила; К. большое — велике 
крилО; К. желозное — залізне 
крило. 

*Нрилншки— крильця. 
♦Критий—критий; К. вагон— 

критий вагон. 
♦Криша — дах, -ху. 
♦Кришеобразний —дахуватий. 
♦Кришка — пОкришка, -ки; К. 

боковая—бокові пОкришка; К. 
короба — пОкришка кОроба; Н. 
магазипной коробки'— пОкришка 

♦Кроки — кроні. 
♦Нрокировка местности —кро- 

пувінпя місцевостп. 
♦Кронверк — кронверк, -ка. 
♦Кронциркуль — кронцйркель. 
♦Кронштейн — кремпіль, -поля; 

К. оттяжка — відтяжний крем- 
піль; К. прицела — кремпіль мір- 
никОвий; К. трубки ударника — 
кремпіль трубки удірннка. 
♦Круг—коло, -ла; К. снаса- 

телі.пнй — ратункОве кОло. 
♦Круглогубци — круглогубці, 

-цін. 
♦Круглий —круглий; К. отвер- 

стно — круглий Отвір, кругла 
дірка. 
♦Круговой — круговий, коло¬ 

вий; К. визирование — кругово 
гОреїшя; К. желобок — коловий 
жодобОк; К. вакатка — кіловйй 
обтиск; К. зашита — кругова за- 
слОиа: К. захват — коловий за¬ 
чіп; К. обзор — круговий Огляд; 
К. отбпв — колово відбивіиня; 
К. отвод — колове відведення; 
К. охраиеине— колова охоропа; 
К. паз — колові ґіра; К. размах— 
коловий рОзмах; К. толчок—ко¬ 

ловий поштовх. 
♦Кругозор— круговид, -ду. 
♦„Кругом4* — „обернйсь14. 
♦Кругообразний — колуватий; 

К. вращенио — кружальний р;ух. 
♦Крушить — кружля'ти, вертіти. 
♦Кружний путь, кружним пу¬ 

тей— кружна дорОга, кружнОю 
дорОгою. 
♦Кружон — кружОк, -жка, гур¬ 



Крюк 

магазинової корОбки; К. откид- 
иая — відкидна покришка. 
♦Крюк — гак, -кЕ; К. валько¬ 

вий— Орчиковий гак; К. пано¬ 
рами— гак папорймн; К. упос- 
иий — гак штольвЕги; К. швор- 
певой — гаворіпевий гак: 

‘•'Крючок — гачОк,-чкЕ; К. валь¬ 
ковий — Орчиковий гачок; К. 
спусковий — кОщок, -ка. 
♦Ксилол — ксилОл, -лу. 
♦Кряж — кряж, -же; горпий К. 

—гірсько пісно. 
♦Кубатура — кубатура, -рп. 
♦Кувьіркание пули — перевер- 

тЕнпя кулі. 
♦Кузнец — ковЕль, -ля; К. стро- 

евой — муштрОвий коваль. 
♦Кузнечньїй — КОВЕЛЬСЬКИЙ; К. 

инструмонт — КОВЕЛЬСЬКИЙ стру- 
мвнт. 
♦Кузница — кузня. 
♦Кузов — ящик, -ка. 
♦Кулан— кулЕк, -ка; К. зажим- 

иий—затискОвий кулак; К. упор¬ 
ний—упірний кулак. 

*Кулачек — кулачОк, -чкЕ; К. с 
проволочной пружипой — кула¬ 
чОк із дротянОю пруясйиою. 

♦Лабораторна—лаборатОрія,-рії. 
♦Лава — лава, -ви. 
♦Лавна (седла) — лЕвка, -кп; 

Л. березовая *— лЕвка березова. 
♦Лагерньїй — таборОвий; Л. па¬ 

латка—таборовий намет; Л. рас- 

Лагерь 

♦Кулисьі —куліси; {театр.) 
— лаштунки. 
♦Культсмьічка— культ’сднЕипя. 
Купанье — купЕппя. 
♦Нупол*— бЕия, -ні. 
♦Курган — могила, -ли. 
Курить — курити, палити. 
♦Курок - курОк, -рка; К. бол- 

тается — курОк хитЕється; К. 
взведепио — зведення куркЕ; К. 
по взводктся — курОк ПО ЗВО¬ 
ДИТЬСЯ; К. с пуговкой — курОк 
із головкою; „Курок“ —„ КурОк“. 
♦Курс полота — пЕпрям льОту. 
♦Курсант — юнЕк, -кЕ, ісурсЕпт, 

-та. 
Куст — кущ, -щЕ. 

♦Кустарний — чагарпик, -ку. 
♦Кухня — куіня, -НІ; К. ПОХОД- 

ная — похідна кухня. 
Куча — к^па, -пи. 
♦Кучность — густість, -тости; 

К. боя—густість бОю; Н. попа- 
дапия — густість влучЕппя; Н. 
стрельбн—гу'стість стріляння. 

Кушанье — страва, -ви. 
♦КюаеТ— канава, -ви, кювета, 

-ти. 
♦Кюрвиметр—курвіметер, -тра. 

л 
положепие— тЕбор, таборОве ро8- 
ташувЕннп; Л. сбор — таборОві 
вбОри; Л. служба — таборОва 
служба; Л. участок части—та- 
берОва дільниця частини. 

*Лагерь— тЕбор, -ру; Л. по- 



Ладонь Лепивнй 

движной — рухімийтібор; Л. ста- 
ционарпьій —стаціонірний тібор. 

Ладонь — долоня, -ні. 
♦Ладига, ладижка — щиколо¬ 

ток, -тка. 
Лазание — лазіння. 
♦Лазарет - шпиталь; Л. вете¬ 

ринарний— ввтерииарний шпи¬ 
таль; Л. етапний— втіппий шпи¬ 
таль. 
♦Лазаретньїй— шпитальний; Л. 

лпнейка — шпптільп.1 лінійка. 
♦Лазурь берлинская — блакит, 

-ту берлінський. 
♦Лазутчик — пластун, -ші. 
♦Ланировать — лакувати. 
♦Лакмус лакмус, -су. 
♦Лампа — лампа, -пп; Л. вися¬ 

чая— внсні ляміа; Л. паяльная 
— лютувальаа лампа; Л. свето- 
сигпальпая — гаслокі ляипа; Л. 
столовая — сто іва лямпа. 
♦Ламповий — ламповий; Л. ра- 

диостанцня — лямпова у.адіоста- 
ція; Л. стекло — ля'міюве скло. 
♦Ламповщик — лямдар, -ря'. 
♦Лапа — ліна, -ші; шві-рпевая 

Л.—ліпи шворі ева. 
♦Лапка — лайка, -кщЛ.^предо- 

хранителя — лапка запобіжника. 
♦Лапчатий — лапастий. 
♦Лату .ний—мося'жиий;Л. гиль- 

за— мос.іжна гільза; Л. колпа-^ 
чек— мосяжний ковпачок; Л. 
кольдо — мосяжне кільце; Л.кру¬ 
жок— мосяжний кружок. 
♦Латунь — мося'ж, -жу. 
♦Лафет — лафет, -та. 
♦Лафетний — лафетовий. 

♦Лебедка — катерйпка, -ки. 
♦Левьій —лівий; Л концевая 

часть—ліва кіпцеві частина; Л. 
фланг — лівий фланк; „Левее 
0-О0‘‘— „Лівіш 0-00“; влево— 
вліво; палево — ліворуч. 
♦Легенда — поя'снеппя. 
♦Легкий — легкий; Л. атлетика 

— легкі атлетика; Л. блиидаж— 
легкий бліндіж; Л. кирко-моти- 
га — легкий мотйко-двьобік; Л. 
пудемет— ЛвГКИЙ кулемет; Л. 
телефонний провод — легкій те¬ 
лефонний привід; Л. топор — лег¬ 
ка сокира. 
♦Легковой автомобиль — паса- 

жирпий автомобіль. 
♦Легковоспламеняющийся — 

займистий; Л. вощество — зай¬ 
миста речовина. 
♦Легкоплавкий —легкотігший. 
♦Легнопуле .-етное отделение 

— легкокулеметпий рій. 
♦Легность — легкість, -КОСТИ; 

Л. на ходу — ходова легкість. 
♦Лед — лід, льіду; (плавуч.) 

крига, -ги. 
♦Ледорез — пакрйжипк, -ка. 
♦Ледоход — кр гоплів, -ву. 
♦Лежа — навлежачки. 
Лежанка — дежіаня. 
♦Лежень — лежепь, лежня. 
♦Лезвие — лйзо, -за. 
♦Ленало — міідло,^ -ла. 
Лекарский — лікарський; Л. 

помощпик — лікарський поміч¬ 
ник. 

Лекарство — лиш. 
Леннвий — лінивий. 



ЛвНШІСКПЙ Липня 

летучий Роз’їзд; Л. сапа — ле 
туча сіпа. 

*Летучка — летучка, -ки. 
*Летчик — літун, -ні; Л. па- 

блюдатвль — літуп-стежач. 
*Лечебньій — лікарський; Л. 

заведешіе—- лікарня; Л. пункт— 
лікарський пункт. 

Лечение — лікувания. 
Ликвидация — ліквідація, -ції. 

Линвидировать - ліквідувати. 
*Лимб — лімб, -бу. 

*Линей*а — лінійка, -ки; Л. бо¬ 
ковая (в лагере)—бокові лі¬ 
нійка; *. задняя {в лагере) — 
8адня лінійка; Л. коленчатая — 
колінкувата лінійка; Л. лазарет- 
пая — шпитальна лінійка; Л. мас¬ 
штабная— мірильна лінійка; Л. 
передняя (в лагере) — передня 
лінійка; Л. средняя {в лагере)— 
середня лінійка: Л. стрелковая — 
стрілецька ліншкі; Л. шарпир- 
пая — сустівна лінійка. 

*Линейньій — лінійний; Л. ва¬ 
жим— лінійний затиск; Л. кон¬ 
денсатор— ЛІН йний кондопсітор; 
Л. корабль— лінійний корабель; 
Л. крейсер — ліиійішй крейсер; 
/І. масштаб — лінійне мірило; Л. 
пера —'лінійна міра; Л. угол — 
ІШІЙНИЙ кут; Л. часть — лінійна 



Лишіть Лобовой 

водосоедипительпая — водозбіж- 
па лілія; Л. внстрола — лінія 
пострілу; Л. горлвоита — лінія 
піізвму; Л. комиунпкационная — 
комунікаційна лінія; Л. паруж- 
пая — зовнішня лінія; Л. г на¬ 
туральная — патурі.іьиа лінія; 
Л. нижняя — нижня лінія; Л. 
огпя—лінія вогші; Л. полота 
пули — лінія льбту кулі; Л. по¬ 
луденная—лінія південна; Л пре- 
рнвчатая — лінія переривчаста; 
Л. прицеливания—лінія напільна; 
Л. профильная —лінія профілева; 
Л. прямая — проста лінія; Л. 
разграшічіїтельвая — розмежу¬ 
вальна лінія; Л, сплошная — су¬ 
цільна лінія; Л. еходящиеся — 
збіжні лінії; Л. средннх точек 
попадання — лінія середніх тб- 
чок влучішія; Л. тапков — лінія 
тіпків; Л.телефоппая— телефонна 
лінія; Л. фронтальная — фрон¬ 
тальна лінія; Л. ходовая — ходо¬ 
ві лінія; Л. цели — лінія ціли; 
нровешивать л - ию — тичкувіти 
лінію; И8внлпна липки — вилині 
лінії; утолщение линии — по- 
грубшенпя лінії. 

*Линять—(о яошади) линяти. 
*Лирка правила—лірка правила. 
*Лист — лист, -ту, (бумаги) 

йркуш, -ша; Л. иарядов — лист 
наря'дів; Л. основапия — іркуш 
оснбви; Л. подушки — іркуш пб- 
душки; Л. привнвок — лист ще¬ 
ніння. 

Листва — лйстя, -тя; Л. опав¬ 
шая — оиіло лйстя. 

*Лиственньій — листовний; Л. 
дерево — листяне дерево. 

*Листовка— метелик, -ка. 
*Листовое железо — аркушево 

залізо. 
*Лисья нора — лисяча норі. 
Литература — література, 

•ри. 
Литографированньїй—літогра- 

ф(5вашііі. 
Лицо — лиці,-ця, осбба, -би; 

Л. должностяое — службова, уря¬ 
дова осбба; обращеви лицом— 
повернені лицбм; Лицом в поло — 
лицем до пбля. 

*Личинка —шрубік,-кі; Л. бое- 
вая — бій ний шрубік. 

Лично — особисто. 
Личность — особа, -би; досто- 

верпость Л. — правдйвість осбби; 
удостоверенно Л. — ибсвідка, по¬ 
свідченая. ^ 

*Личньій — особйстиЙ; особовий; 
Л. дело — особиста снріва; Л. 
8нак — особйстиЙ внак; Л. наблю- 
дение — особйстнй дбгляд; Л. 
помер—особйстиЙ н^мер; Л. обе- 
щавие — особйста обіцянка; Л. 
общение — особисті знісшій; Л. 
осмотр — особйстиЙ бгляд; Л. 
пример — особйстиЙ приклад; А. 
состав — особбвнй склад. 

*Лишать, лишить —позбавляли, 
позбавити. 

Лишение — позбавлення. 
*Лоб — лоб, -ба, чолі, -ла. 
*Лобовой—лобовий; Л. связь— 

лобова в’язь; Л. часть — лобова 
частина. 



Логом 
Ляшка 

*Логом (дернина^ — подйвжи- 
ком (дернина). 
Модна — чівбк, -вий; Л. под- 

водпая — підводний чйвен. 
Модочная повозна—човнйвий 

вів. 
Можа— лііжа, -жі. 
Можбина, -нка—жолйбипа,-ип. 
Можевой— ложовий; Л. гла- 

зок (глазкн)— ложове вічко; Л. 
кольцо — ложове кільце. 
Можемент— шацець, -пця. 
Ложиться, лечь— лягати, лягти- 

„Ложись“ — ,,лягай^ 
Ложна —лйжка, -ки, (раз- 

ливная) — ополоник, -ка. 
Можний— фальшивий; Л. ба¬ 

тарея — фальшива батер/я; Л. 
действия — фальшиві д/ї; л. 
окоп—фальшивий ШЙНЄЦЬ;Л. пе- 
редвижение — фальшивий рух; і 
Л. по8иция — фальшива позиція; 
Л. постройка — фальшива бу¬ 
дівля; Л. тол чек — фальшивий 
поштовх. 

*Лоза — лоза, -ви. 
♦Лозунг —гісло, -ла. 
Мокоть — лікоть, -ктя. 
Моктевой уступ —ліктьовий 

приступок. 
Мом — лом, -му. 
Мопасть.— лбпать, -ти; Л. с 

отсекающим зубом и отражатель- 
инм виступом — лічать ів зубом- 
відрубом та відбивним висту¬ 
пом. ' 

♦Лопата — лопіта, -ти;Л. боль- 
шая — велика лопйта; Л. ма¬ 
лая — малі лопата. 

*Лот (для измерения глу- 
оиньь) — олйвииця, -ці. 
♦Лоток—лоуікгікі,(арщ. )кб- 

роб, -ба; Л. подающего мехапиз- 
ма — лотбк податільного меха¬ 
нізму. 

*Лошадь — кінь, копя; Л. за¬ 
водная — запасний кіиь; Л. сгро- 
гая строгий кінь; Л. строе- 
вая — муштровйй кінь. 
Мощина — пере'балочок, -чка. 
*Л)т лука, -ки; Л. мокрий — 

заливна л>ка; Л. сухой —лева¬ 
да, -ди. 

Мудить, полудить — лудити, 
полудити. 
Мука (седла) -бблук, -ку. 
Луч — промінь, -МЄПЯ; Л. блу- 

ждающпй — мавдр/впнй прбмінь; 
Л. зреппя — пр«і»іиь 8ііру; ЛІ 
света — ирбмінь світла. 
Мучеиспускание — проміню¬ 

вання. 

Мучепреломление — проміне- 
ломпість, -ностп. 

Мучший—крііщий; л. стре- 
лок — крйщий стрілець. 
Мьіжи (мн.)—лйжвп (лйжов)„ 
Лижник — лпжйвпик, -ка. 
Мюдсиой — людський; Л. со¬ 

став— склад люде'й. 
Мюисит— люГзйт, -ту. 
Мюк — люк, «-ка; (впускная 

оверь) ляда; Л. с кришкою — 
люк із лядою. 
Мюльна—- колиска, -ки. • 
♦Люнет — люнета, -ти. 
Мямка — дя'ма, -ми. 
Ляшка — бтегнй, -ші. 



м Масгсировка 

м 
♦Магазин — магазин, -ну; М. 

патрониьій — магазин для набоїв; 
М. продорольствевньїй — харчо¬ 
вий склад. 
♦Магазинний —магазиновий; М. 

защелка — магаз ішОва защіпка; 
М.к іробка — магазино'ва корОбка; 
М. оружие — магазииО.а збрОя. 
♦Магнетизм — магнетизм, -му. 
♦Магнит — магніт, -та. 
♦Магистраль—магістріля, -лі. 
♦Магнитний —магнітний; М. 

свойство — магнітна властивість; 
М. стрелка — магнітна стрілка. 
♦Мазь — мазь, -зи; (лекар- 

ство) масть, -ти; ,Мазь сапож- 
яая—мазь для чобіт. 
Маловажний — малозпачний, 

маловіжний. ' 
♦Малозаметность —неприміт¬ 

ність; М. на расстояпии — непри¬ 
мітність на відділенні. 
♦Малостойкий — нетривкий; М. 

газ — нетривкий газ. 
♦Малочисленность — ночислін- 

яість. 
♦Малий — малий; М. кирко-мо- 

тига — малий мотйко-дзьобік; М. 
лопала — малі лопіта; М паиря- 
жеппе(тсжа)—малі напруга; М. 
отверстие — малий отвір; VI. при¬ 
вал— коротка постОянка; М. то- 
лор — малі сокира; М. шанцевий 
ийструмепт — малий шінцевий 
сїрумент. 
♦Малярний — малярський. 

♦Маневр — маиевр, -ру. 
♦Маневренний—мапеврОвий; М. 

войпа — маневрОва війні; М. спо- 
собность — маиеврОва здатність. 
♦Маневрированне — маневру- 

віпня. 
♦Маневрировать—мапеврувіти. 
♦Манеж — маиіж, -жу. 
МаркснстскиЙ—мірксівський. 

♦Марш — рух, -ху; (команда) 
руш; М. паступательпий — на¬ 
ступний рух; М. отступатель- 
ОЬІЙ—відступний рух; М. ТОр- 
жествепньїй — урочистий рух; М. 
фланговий —■- флаиковйй рух; 
„Шагом марш" — „Кроком руш“. 
♦Маршевий—маршовйй; М.спо- 

собность — маршові здатність. 
♦Маршзровна — маррувіння. 
♦М іршрут — маршрут, -ту. 
♦Маршрутний — маршрутний^ 
М. с’емка—маршрутно зд^йміння. 
♦Маск-новер — маск-кйлин. 
♦Маск-ностюм — маск-убріння. 
*М іск-сети — м іск-мережі. 
♦Масн-халат — маск-халіт,-та. 
♦Маска-шлем — маск - шолОн, 

-ма. 
♦Маска — міска, -кц; М. гори¬ 

зонтальная — позіма маска. 
♦М іспирозать, замаскировать 

— маскувати, замаскувати. 
♦Маснированно — маскОвано. 
♦Маскировка — маскування; М. 

декоративная—-декоративне мас- 
кувіния; М. димо-пиротохниче- 



Маскировочішй* 

в» т V 

Матрац 

ская — дижо-піротехні чне ма¬ 
скуй <іння; М.естествсвная —при¬ 
родне маскувйвня; М. раститель- 
ная — рослинне маскування; М. 
техническая — техн ічне маску¬ 
вання; мери М.—зіходн маску¬ 
вання. 

♦Маскировочний прием — ма¬ 
ску вільний спосіб, -собу. 

"Маскировщик—маску віїьппк, 
-ка. „ 

♦Маснирующий—маскувільний, 
що маскує; М. дим —маскуваль¬ 
ний дим;, М. замисел — маску¬ 
вільний зідум, -му 
♦Масленка — мазничка, -кп; М. 

с носиком — мазничка в нбсиком. 
♦Масло — мастило, -ла, олія, 

“Лії; місло,-ла; М. веретепиое — 
веретенне мастило; М. машин¬ 
неє — машинове мастило; М. ми- 
неральлое — міперальпе мастило; 
М. растительпое — ОЛІЯ; М. цере¬ 
зин —■ церезин, -ну; М. цилин- 
дровое — циліндрове мастило. 
♦Маслообразний -— оліюватнй. 
♦Маслянистий — оліїст й. 
♦Масса — маса, -си; тівща, -щі. 
’Массирование —скупчування. 
♦Массированньїй — скупчений. 
♦Массовой — масовий. 
* Мастер — мійстер, -тра; ору- 

жейеий М. — збройний мійстер. 
'Мастеровой—майстровий,-бі о. 
'Мастерская — майстерня, -ні. 
♦Иастерство — майстерствог 

-тва. 

♦Мастина— мастйво, -ва. 
♦Масштаб — мірило, -ла; М. 

величипа — великість мірила; Ю. 
времени — мірил.» часу; ЩІ, гра- 
фиче.'кий — гр фі'чне МІрйло; М. 
крупний — велике мірило; М. ли- 
пейішй — лінійно мірйло;М. МОЛ- 

кий дрібне мірйло; М. обор.отов 
колеса—мірило Обертів колеса; 
М. поперечний — поперечне мі¬ 
рило; М. численний — числове 
мірило; М. шагов — мірйло кро¬ 
ків; осповапие г. асштаба — основ* 
мірила; точность масштаба — 
точність мірила; цена М. — ціні 
мірила. 

♦Масштабний — мірильний; М. 
линейка —мірильна лінійка; М. 
знак — мірильний знак. 
'Мат - мат, -та; М. соломеп- 

ний солом'яний мат; М. хво¬ 
ростяний — хвор' стянйй мат 
♦Материал — маторія'л, -лу; М. 

горючий —пальний матеріял; МІ 
лесной - лісовий матеріал; М. па- 
бивочний— матеріал щільпйчний; 
М. подручний — підручний ма¬ 
теріал; М. смазочний - мастило; 
М. перевязочний — матеріял пе¬ 
рев’язний; М. починочішй — по- 
лігодиий матерія'л. 

* Материальнм ;—матеріальний; 
М. часть — матерія'льна частйна. 
'Матка — матка, -кн; М. ва¬ 

пняная—затискні матка; М. под’- 
емного механизиа—мітка підій¬ 
мального механізму. 
♦Матовий — матовий; М. коль- 

цо — матове ціль це. 
♦Матрац — матріц, -ца \{наби- 
тьій сеном)-—сінник, -ні. 
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Матрос Мерний 

* Матрос — матрос, -са. 
* Махать, махнуть—махати, мах¬ 

нути; на махе — з маху. 
^Маховик — маховик; М. под5- 

емпого неханизма — маховик пі¬ 
діймального механізму. 

*ІУІаховичек — маховичок, -чкі. 
*Маховое колесо — махові ко¬ 

лесо. 
*Мачта— щОгла, -ли. 
*Мачтовьій — щогловий. 

’*Машина — машина, -ни;М.бро- 
яевая — панцерна маиїйпа; М. 
<апожеая — шевська машина. 

Машинально —машинально; М. 
вести счет — машинально раху¬ 
вати. 

*Машинизация — машипіійція, 
-ції. 

*Машинньій — машиновий) М. 
двуколка — машинова бідка, -ки. 

*Маяк — ма;ік,-кіі; М. плаву¬ 
чий— плавний маяк. 

Мгновенно — вмент, миттю.. 
*Медведицабольшая — віз(вО- 

за); М. малая — малий віз. 
*Медицинский—медичний; М. 

■осмотр — медичний ОГЛЯД; М. 
персонал — медичний персонал; 
№1. состав —медичний склад. 

*Медньій^—мідний; М. вьїко-, 
лотка — мідна, вибиванка; М. на¬ 
конечник — мідний наконечник; 
М. обтюрирующее кольцо — мід¬ 
не обтураційне кільце; М. труб¬ 
ка— мідна трубка. 

*ІУІедь—мідь, -ди; М. крас¬ 
ная— червона мідь, томбак,-ку. 

*Межа— межа, -ж/. 

Международньїй — міжиарОд- 
пій. 

*Мезга — мизка, -ки. 
*Мел — крейда, -до. 
*ІУ1елинит — мелініт, -ту; плав- 

лепньїй М.— топлений мелініт. 
*ІУІелний— дрібний: мілкий; М. 

масштаб—дрібне мірило; ІУІ муш¬ 
ка— дрібна мушка; М, черннй 
порох в мешечке — дрібний чор¬ 
ний пОрох у торбинці. 

*Мелкозернистьій — дрібнозер¬ 
нистий. 

*Мельнание (огня)—блимання. 
*Мольница (ветряная) — 

вітряк, -ка; М. водяная—водяний 
млин, -ні; М паровая — паровий 
млин. 

*Мельхиор — мельхіор, -ру. 
*ІУІельхиоровьій —мельхіоровий. 
*Мембрцна— момбріна, -ни. 
*ІУІензула— мензуля, -лі. 
*ІУІеньший — менший; „ІУІ. ход“ 

— „зменшити хОду“. 
*ІУІера—захід, т-ду, спОсіб,-собу; 

міра, -ри;М.дисцинлинарноговоз- 
действия — заходи дисциплінар¬ 
ного впливу; М. маскировки—захід 
(спосіб) маскувйппя; М-ц обеспс- 
чеігая — забозпечпі заходи; ІУІ. 
предосторожпости — заходи обе- 
режиости; припять мери—вжити 
заходів. 

*!УІерзльій—мерзлий; ІУІ. грунт— 
мерзлий грунт, -ту. 

*Меридиан—меридія'н, -ну, пів¬ 
денний, -ка. 

*Мерка— мірка, -ки., 
*ІУІерньій — мірчий; мірний; М. 

-вус- 



Мероприятие 
Метод: 

лента — мірча стрічка; М. шаг — 
Мірний крок; ІИ. день — И1РЧИЙ 

ланцюг. 

*ІИеролриятие — заходи, -дів; 
М. маскировочное —.маскувальні 
заходи. 

*Мертвьій—мертвий; М. груз— 
мертвий вантаж; М. петля — 
мертва нетля; ІИ. пространство — 
мертвий простір; ІИ. узел —мерт-' 
вий вузол; ІИ. ход—мертвий хід. 

Местность—місцевість, -ВОСТИ; 
ІИ. болотистая—болотиста міс¬ 
цевість; ІИ. гористая—горяна міс¬ 
цевість; ІИ. закритая — вакрйта 
місцевість-; ІИ. лесистая —ліси¬ 
ста Місцевість; ІИ. пеперссечен- 
пая — рівна місцевість; ІИ. от- 
крнтая —чиста місцевість; ІИ. 
иоресеченеая — перетята місце¬ 
вість; ІИ. песчапая — піскувата 
місцевість; ІИ. равпниная — рів¬ 
нинна місцевість; ІИ. СОВвршвННО 
закритая — зовсім закрита місце¬ 
вість; ІИ. холмистая—-горбувата 
місцевість; свойства М-сти — 
властивості місцевостії; разведка 
ІИ-сти — розвідка місцевости. 
'Местньїй — місцевий; ІИ. по- 

ражаемое пространство — місце¬ 
вий уразний простір; М. пред¬ 
мет •— місцевий предмет; ІИ. 
условия — місцеві уно'ви. 

*ІИесто —місце, -ця; М. боло¬ 
тистеє—багийще,-ща, місце боло¬ 
тисте; ІИ. боя-бОйОвище; ІИ. Б 
ІЄНИ — ЗІТІПОК; ІИ. ДЛЯ убоя 
сіюта місце для зарГзу товару; 
м. заключепші — місце ув’яз- , 

пенпя; М. 8ащищешіое — за¬ 
хищене Місце; ІИ. открнтое - 
відкрите місце; ІИ. отхожее — 
В1ДХ0ДОК; ІИ. передков — МІСЦв- 
передків; М. сборное — вбірпе 
Місце, збірний пункт; ІИ. стоя¬ 
ння — Місце, стояння; ІИ. укри- 
тое — окрите Місце, скрито'к, 
-тка; во всех м естах — скрізь, 
)СЮДИ; к месту — до рОчи {прО> 
розмову); он с иеста —ані руш. 

ІИостонахождение—місце пе¬ 
ребування. 

^Месторасположение — місце- 
розташування. 

*ІИеталл— метал, -лу. 

”ІИеталлический — металевий- 
ІИ. пластинка — металева пла¬ 
тівка; №1. колпачок — металевий; 
ковпачок; ІИ. натрнй — металевий 
натрій. 

"ІИетание — метання; ІИ. гра¬ 
нат— метіння грашіт; ІИ. ди¬ 
ска — метання кружДла; ІИ.. 
копья — метання ратища. 

’ІИетательньїй —метальний;ІИ 
взривчатое всщество — вибухів* 
речовина метільна. 

*ІИетать, метнуть — кидати* 
кивути, метати, метнути. 

*ІИетеорологический — метео¬ 
рологічний. 

*ІИетка — зазначка, -ки. 
*Метний — влучний; ІИ. огонь— 

влучпий погОяь. 

’Меткость—-влучність, -иости?^ 
ІИ. огня — влучність вогню. 
лІИетла — мітлі, -лй. 
*ІИетод метод, -ду. 
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Метчик Мнпа 

*Метчин мутрорів,-зу;М. ко- ’Мешалка — перем/шувалка, 
яический — конічний м^гроріз; (весло), копйстка, -кп. 
ЛІ.цилиндрическйй—циліидрич- *ІУІешок— МІшОк, -ІЦКіі; Ті5рбл, 
иий мутрирм. -би; М. веще :ой — речова ті5рба; 

*ІИех міх; М. кузпечпий— ІУІ. зем іепосний— мішбк иа зем¬ 
но вйльськнй міх; М. ручиой— лю; М. крупяной — тОрба на 
рутаий міх. г крупи; ІУІ. - саква — сакви, -кОв; 
Механизм—мехапізм; М. во8- М соляпой — тОрба па сіль: М. 

вратпий — зворотний механізм; сухарний — тОрба па сухарі; М. 
1И. воспланеішощий— завОгню- рулевой—стерновий мішОк; ме- 
вальняй механізм; М. внбрасн- шочек — торбйика. 
вающпй — викидний механізм; *Мигание—блішашія, (глаза- 
М. ?ля сборки ц разборка — ме- ми) кліна іня, мОргаиия. , 
ханізм, щоб складати й розкладати; * Мззинец— мизипець, -ица. 
ЛІ. задержшіаюіций клин — меха- ^Микротелефонньїй—мікрото¬ 
ма'™. що затримує клйиа; ІУІ. за- лефОнний; М. капсюль — мшроте- 
мочннй — замкОвпй нохапізм; М. лефОппа капсуля; ІУІ. трубка — 
запирающий— замикальний мо- мікротелефони трубка, 
ханізм; ІУІ. лентоііротяжний — '^Милрофон — мікрофОи, -на. 
механізм стрічкотяжпий; ІУІ. пе- *Минрофонньій — мікрофонний; 
редаточпий — передавальний ме- М. день — мікрофОине Ао. 
ханізм; М. передаюіций — меха- *ІУІилиметр—хілімитер, -тра. 
пізм, що передає; ІУІ. печатаю- *Милиционньій—міліційний; М. 
іций — друкувй.іьний мехапізм; система — міліційна система. 
М. поворотний — поворотний не- *ІИилиция — міліція, -ції. 
ханізм; ІУІ. подающай—подаваль- ’ іУІимикрия—мімікрія, -рії. 
иий механізм; ІУІ. под’еміїий— ^'Мина -—міна, -ий,(подкоп)— 
підіймальний механізм; М. предо- підкІп, -кОпу; ІУІ. автоматиче- 
хранителі.пий — запобіжний ме- ская — міна автоматична; ІУІ. ав- 
хапізм; ІУІ.приємний — пр іймііль- тоиомпан — міна автономна; ІУІ. 
иий механізм; М. спусковой — донная — денна міна; ІУІ. обсер- 
спусковий механізм; М.счетиий— вацнонпая — обсерваційна міна; 
лічильний механізм; М. удар- М плавучая — плавні міна; ІУІ. 
ний ударний г механізм; ІУІ. подводцая — підвОдпа міна; М. 
часовой — механізм годйипико- нолзуч.ія — повзна міна; М. ста- 
в5?: „ , цноиарная—стадійна міна; ІУІ-пая 

ІУІеханический - механічний; траишея — трапшея підкопу 
ІУІ. смесь — мішанина; ІУІ. тяга — ІУІ-ни корпус— кОрнус міни; М-ньї 
механічне тяглО. хвост—хвіст міни. 



*Минер— мінер, -ра. 

*Минеральньій -— мінерільпий. 
Минирование — цінування. 

*Минированньій — мінований. 
Минировать — мінувати 
Минкьій— мінний; М. аппа- 

рат — /Мінний апарат; М. бан¬ 
ка— мінний кущ; М. галерея — 
щдкшпа галерія; М. вагради- 
тель — мінний засл<іішик; М. за- 
гражденне — мінна перепбиа; М. 
КОЛОДОЦ — МІННИЙ К0Л.ІДЯ8Б; М. 

магазин — мінний магавии; М. 
поле — мінне піле; М споспб_ 
мінний спосіб; М. спуск — м/ннвй 
спуск; М. станция — мінна ста¬ 
дія; IV!. тральщик — мінний тра¬ 

лер; М. траншея —траншея під¬ 
копу; М. якорь — мшна н/тва. 

*Миномет— міномет, -та. • 
*Миноносец — торпедник, -ка. 
Мир — мнр, -ру. 

Мирньїй — мирний; М. жизнь— 
мирне життя. 

ІИитинг-МІТИНГ, -гу. 

*МИШЄНЬ — метй.-тй;' М. в ро- 
сте—меті у зріст; М. головная— 
головна меті; м. грудная —груд¬ 
на мсті; М. междупародная — 
міжнародна меті; М. надам щая — 
меті, що падає; М. ітявляи-щая- 
ся — мета, що з’являється; М. по¬ 
ясная—поясні мета; IV!. скрьі- 
вающаяся — мета, що хова¬ 
ється. 

*Младший командний состав— 
молодший командний склад. 

*Многоборие воинское — вій- 
- ськове змагіння. 

діорсков 

І *Многожильньій — кількажйль- 
ш й. 

Многочисленность — числен¬ 
ність, -ности. 

’Мобилизг.ционньїй — мобіліза¬ 
ційний; М.п.іац — мобілізаційний 
план; №1. шкаф — мобілізаційна 
ша-хва. 

*Мобилизацкя — мобілізіція, 
-Ц і. 
Могущество — могутність, 

-пости. 
^Модель— модель, -ли. 
'Модератор — модератор, -ра. 
Молодой — молодий. 

* Молот, молоток — м<ілот, -та; 
молоток, -ткі; М. коновязньїй — 
конов’язнИЙ Міі.ТОТ. 

*Молоточек — молоточок, -чка. 
Молчание — мовчіння. 
Моментально—вмить, відріву 

^Монокулярная трубка —мо¬ 
нокуляр: а трубка. 

*Монопляс — моношґіс, -са. 
"Монте-нристо—мопте-крйст 
Мопр — Модр, -ру. 

Моральний — моральний; М. 
действие —морільний ВПЛИВ; М.- 

по.іитическое состоянне — мо- 
рально-нолі нчний стан. 

гМорда (конская) — міірда, 

Моренго — морепго, -га. 
*Мористое заграждение — пе¬ 

репона в М'ірі. 
Мороз — морбз, -8у. 

*Морской — морській; Морское 
ведомство — мої ське уря'дпицтво; 
М. команда — морські комінда. 
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Мортира 

ківапий; М. дорога — бруківапий 
шлях. 
♦Мощность— міць, міцн, мо¬ 

гутність, -ности; Мощяость дей- 
ствия — міць дії; М. огвя—міць 
вогню; М. оружия— міць зброї. 
♦Мощний — міцний, дужій; 
М. огонь—дужий вогопь. 
Мужоственньїй — мужній. 

♦Музика — музика, -ки; хор 
М-ки — хор музики. 
♦Музикальний инструмент — 

музичний струмеит. 
♦Музикант — музика, -ки. 
♦Музик^нтсний — музїщькпй; 
М. команда — музйцька команда. 
Мука — біропшо, -на. 

_ *Мулинот — мулінета, -ти. 
♦Мумня — мумій, -уіп(фарба). 
♦Мундштук —байрік, -кі. 
♦Мундштучение — байрачення. 
♦Мундштучить. замундшту- 

чить — байрічити, забійрічити. 
♦Мундштучний—байрачний; М. 

жолезо—байрічне валізо; М. ого- 
ловьв — байрічиий еаголівач. 
♦Мусор — сміття. 
♦Мусорная свалка — смітнищо, 

-ща. 
♦Мусорний ящик—смітниця,-ці. 
♦Муфта—мусфта, -ти; М. за- 

крепляющая—закріпні муфта; М. 
с гнездом—муфта з гніздім; М. 
с ваплечикон — муфта із заплеч- 
ннком; М. сцеппая —, зчеплена 
муфта; М. ударника—муфта удір- 
инка; М. упорная—муфта за-для 
іпору; М. шомпольиая — муфта 
шімаольиа. 

♦Мортира—мортира, -ри. 
♦Мортирна — мортйрка, -ки. 
♦Моряк — морець, -рця. 
♦Мост — міст (місту); М. ка- 

мешшй — мурівачий міст; М. на 
плотах — міст плотовйй; М. на 
сваях — міст на пілях; М. па су¬ 
дах — міст па суднах; М. плаву¬ 
чий— плавийй міст; М. поитои- 
яьій — поитікиий міст; М. раз- 
водиой — розвідний міст. 
♦Мостик—містік, містка; М. ле¬ 

тучий— летучий МІСТІК; М. по- 
ДВИЖПОЙ — рухімий МІСТІК. 

♦Мостовая — мостйиець, -иця; 
(камвн.) •— брук. 
♦Мостовой — мостовий; М. от- 

делсиие—мостовий рій. 
♦Мосток — містік, містка. 
♦Мотивировка —мотивувіння. 
♦Моток — мотішка, -ки, міток, 

мітка. 
♦Мотор — мотор,- -ра. 
♦Моторний — моторівий; М. 

«удно — моторове судаі; М. са¬ 
мокат — моторовий самокат, мо¬ 
тоциклета, -ти.' 

♦Мотоцинлет — мотоциклета, 
-ти. 
♦Мотоциклист — мотоцикліст, 

-та. 
♦Мотига — дзьобак, -кі. 
♦Мотиль — верба, -би. 
Мох — мох, -ху. 
Моча — сеч, -чи. 

♦Мочала — рогіжипа, -ни. 
♦Мочна (у хомута) — вухо, 

-ха. 
♦Мощенний (камнвм) — бру- 



Муфточка 
Наверти вать 

''Муфточка — муфточка, -ки; 
направляющая — напрямна 

муфточка. 
"'Мушка-—мушка; М. крупная— 

велика мушка; М. мелкая—дрібні 
мушка; М. металлическая (для 
показа правильпой мушки)—муш¬ 
ка металева (щоб показувати прав¬ 
диву мушку); М. ровпая — рівна 
мушка; основание М. — основа 
мушки 
Муштра—муштра, -ри. 

На—на; На виткнутую руку— 
па простягнуту руку; „На доро¬ 
гу марш“—„На шлях руш1*; „На 
катки“—„на колішшо”; „На ли¬ 
по (люди)** — „в наявності**; На 
подколенки — па иідколшпя; ,>На 
ремень” — „на ремінь1*; На чот- 
вереньках — річки. 

*Набег — наскок, -ку. 
*Набивка — щільпйця, -ці; на¬ 

биваннями. азбестовая—азбесто¬ 
ва щільпйця; Н.патроппих лент— 
папівнення ваб/йиих стрічїк. 

*Набивочньій материал—щіль- 
ничпнй матеріал. 

^Набирать, набрать—пабиріти, 
пабріти; набирать висоту—заби¬ 
рати висотй. 

*Наблюдатель — стежач, -ча. 
уНаблюдательньій —стожовий, 

спостережливий; Н. пункт — 
стежовйй пункт; Н. станция — 
стежові стація. 

*Мьмо — мило, -ла. 
Мисль — думка, -ки. 

*Мьісок—ріжок, -жкі. 
Митье (белья) — прапня. 
Мишцн—м’язи, -ЗІВ; М. брюш- 

пие — м’язи живота. 

*Мишьяк—арсен, -ну. 
*Мякоть — м’якуш, -ШІ; М. 

пороховая — пороховий м’я¬ 
куш. 

Мясо — м’ясо, -са. 
"Мятель — завірюха, -ги. 

и ' 
*Наблюдать — стежити, догля¬ 

діти, пиіьиувітн. 
*Наблн>дение — стеженпя, до¬ 

гляд, -ду, доглядіння; Н. визу- 
альное—стеження очима; Н. воз- 
душиое—стежеиня 8 повітря; Н. 
газовое—стеження за гізами; Н. 
за полон боя — стежеиня ва ші- 
лем бію; Н. личное—.особи- 
СТИЙ ДОГЛЯД; Н. паземпое — 
стеження з землі; Н. обли- 
ческое — стеження їгкГспе; Н. 
проиежутков—стеження 8а про- 
м іжкамн. 

*Набойка (на мостах)—ва- 
бінка, -ки. 

*Кабойник—набивач, -чі. 
*Набор—набирання; (инстру- 
ментов) — справйлля. 

*Набрась<вать, набросить—па- 
кидіти, пакйпути. 

*Набросок — пірне, -су. 
*Навертмвать, навернуть—на- 
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Наверху . 

кручуватії, накрутити, наметува¬ 
ти, намотіти. 

Наверху — вгорі. 
♦Навес —піддашшя,-шя; Н. на 

стойках— піддішшя на стовпах; 
Н. простейший— піддішшя пай- 
простше. 
♦Навесний—звислий; Н. огонь— 

звислий воіЄнь; Н. стрельба — 
звисле стріля'пня; Н траєкто¬ 
рна— внисла траєкторія. , 
♦навинтной— нагвинтний, що 

нагвинчується; Н. верхний ко¬ 
нус—нагвинтний верхній кОкус. 
♦Навинтованньїй— наґвинтОва- 

ний, нарізаний; Н. дира — на- 
ґвпитОвапа дірі; Н. отверстие— 
иаґвивгОванпи отвір; Н. очко — 
паґвнитоване вічко. 
♦Наводить, навести — наводи¬ 

ти, навести; (орудгіе)—націлю¬ 
вати, націлити. 
♦Наводка—наведення, (орудия) 
націлювання; Н. вертикальная— 
прямовйсно націлювання; Н. го¬ 
ризонтальная — поземе націлю¬ 
вання; Н.грубая—приблизне на¬ 
цілювання; Й. моета—н.іведення 
мосту; Н. непрямая—націлюван¬ 
ня посереднє; Н. слнтная (нераз- 
дельная) — націлювання нероз¬ 
дільне; Н. орудия — націлювання 
гармати; Н. прямая—націлюван¬ 
ня прОсте; Н. раздельная—наці¬ 
лювання роздільне; Н. тонкая— 
доклідке націлювання. 
♦Наводнение — пОвідь, поводи. 
♦Наводчик—націлював, -ча; Н. 

пуде мета — пацілювач кулемету. 

Надевание 
% 

Навоз — гній, гнОю. 
♦Наволочка—пОшнвка, -ки; Н. 

тюфячная—сіня'нка, -ки. 
♦Навик — нівичка, -ки. 
♦Навьючивать, навьючить—на¬ 

в’ючувати, нав’ючити. 
Навязьівать, навязать—нав’я- 

зувіти, нав’язати. ' 
♦Нагайка — канчук, -ка. 
♦Нагар — нагар, -ру. 
♦Нагель — тибель, -бля; К. 

стальиой — сталевий тибель. 
Нагибакие -— нахиляння. 

♦Наглухо (плотно) — щільно. 
♦Наглядность—наОчпість, -по¬ 

сти. 
♦Наглядний—паОчннй; Н. посо- 

бие—наОчне приліддя. 
♦Нагнетательний — нагнітний; 

Н. клапан — пагкітнйй хлппік. - 
♦Нагнетать, нагнести — нагні- 

тіти, нагнітйтн. 
На рашдение—нагородження, 

нагороджування. 
♦Нагро-- ождать, нагромоздить 

— нагроміджувати, нагромадити, 
накопичувати, пакопйчнти. 
♦Нагромождение — нагромі- 

дження, накопичення; Н. подроб- 
постей— наконйчеиня детілів. 
♦Нагрудник — нагрудник, -ка. 
♦Нагрудний —нагрудний. 
♦Нагрузка — навантаження; 

(машиньі)—обтя'женря. 
♦Надводний — тіадводиий; Н. 

камепь — надвОдний каміиь. 
♦Надворньїй — надвірний; Н. 

стрпеппе — надвірна будівля. 
♦Надевание — одягіпня. 

м« 
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Надежность , Наклопенпе 

♦Надежчость—надійність, -по¬ 
сти, певність, -пости; Н. нзоля- 
ции—певність ізоляції; Н. управ- 
леиия—наді'йн'сть керувапия. 
♦Надежньїй— надійний, певний. 
♦Надзиратель больничньїй—до¬ 

глядач ШПНтйліО. 
♦Надзор — дОгляд, -ду; Н. са- 

иитарпнй—санітарний діігляд. 
Надлежащий—иа'лежиий, від¬ 

повідний. 
Надобность—потреба, -би; Н. 

естествешіая—нрирОдня потреба. 
♦Надолба—стовпець,-пци(?сюай 

дороги). 
♦Надрез— падрГз, -зу. 
♦Надсмотрщин—наглядач, -ча. 
♦Надстройка— надбудова, -вп. 
♦Надульник — надульник, -ка. 
♦Наезднин—їздець, їздця'. 
*Нажатие—патискапия, натиск, 

-ку. 
* Наждак — шмергель, -лю. 
*Нажим — пйтиск, -ку, натпс- 

кіч; Н. буферний — відпружии- 
кіівпй патнскйч; Н. вкстракторно- 
го рнчага-т-натискйч екстріктор- 
пого вйжеля. 
♦Нажимать, нажать—натиска¬ 

ти, натиснути. 
♦Нажим ной—натискний; Н. гай¬ 

ка^ сальпика—натискай му іра за- 
щільеика. 

Назад—патд; „Назад прикла¬ 
дом бей“—„Назйд нриклйдом бий“. 

Название — нйзва, -ви. 
♦Наземний — паземний. 
Назначать, -ся, назначить — 

прИ8начйти, -ся, призпйчнтп. 

Назначений — призойчепня; Н. 
в наряд—прияпйчеиия в парад; 
Н. на олужбу —нризнйчення па 
службу; Н. обслуживающое — 
прцзийчепня обслужче; Н. ору- 
ЖИЯ — вибір збріії; н. ПОЛОВОЄ— 
призначення бойове; Н. целей — 
Іір іянйчепня ЦІЛИ^ 

*На менование—назва, -ви; Н. 
частей — назва частин, 

♦наискось — павск/е> павскОси. 
♦Назбольший—найбільший; Н. 

давлеаие газов—найбільший тиск 
гйзів. 

♦Найвьігоднейший—пайвигідш- 
шчй: Н. висота разрнва—найвп- 
гідішпа впсотй рОвриву; Н. ии- 
тервал разрнва — найвигідншшй 
інтервал ріівриву. 
♦Найменьший прицел—наймен¬ 

ший мірник. 

♦Наназание—кйра, -ри; Н. отби- 
вить — відбувати кйру. 

Наказувать, наказать —карй- 
ти, покарати. 

Наиануне — напередодні. 
* Накатник — накочував, -ча; 

пакіт, -кОту. 

♦Нонидка брезентовая — бре¬ 
зентовий плащ; в накидку—на- 
Оиашки. 

♦Накладка — накладка, накла¬ 
дання; Н. ствольная — цівковй 
нйкладка, -к:і. 
♦Наклейка (действие) — на¬ 

ліплювання. 
♦Наклон — нйхил, -лу пОхил, 

-лу. 
♦Наклонение —нйхил. 
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Наклошшй Наполпять 

♦Наклонньїй —похилий. 
*Нановальня -—ковило, -дла. 
♦Наноленнин—наколінник, -ка. 
♦Наконечник —наконечпик, -ка. 
♦Нанопление — ск^пчугання, 

скупчення. 
Накапливать,-ся,нанопить,-ся 

—скупчувати, -ся, скупчитп,-ся. 
♦Накрест — навхрест. 
*Налагать, наложить — накла¬ 

діте, накласти; Н. взискавио— 
накласти кару, поваріть 
♦Налево—ліворуч, наліво; „На¬ 

лево44 —„Ліворуч"; „Н.во взвод¬ 
ную колонну41 — „Ліворуч у чо- 
тову коліну44; „Налево закройсь4'— 
„Наліво закрійсь44; „Налево кру¬ 
гом44—„Лівіруч обернись44; „На¬ 
лево равняйсь44 — „Наліво рів- 
ия'йсь“. 
♦Налет — ніскоп, -ка; (на ме¬ 
ні а ллє) — сута, - ги. 
♦Наливание — наливання. 
*Наливной — наливний; Н. зле- 

мент—наливний елімопт. 
Наличие — наявність, -носгн; 

(о людях)—присутність, -по¬ 
сіп. 
♦Наличньїй — (о людях) при¬ 

сутній, (о вещах) наявний. 
*Налобнин — налобник, -ка. 
♦Налобньїй —налібний. 
♦Налошение печатей—накла¬ 

дання, паклАдення псчіток, запе- 
чітуванвя; Н. взнскания—накла¬ 
дання кари, карйния. ' 
♦Налокотннк—иідлікітпіік, -ка. 
♦Намагннчнвать, намагнитить— 

иагнетувітн, намагнетувати. 

♦Намативание — памітувапня, 
навивання. 
♦Намативать, намотать — на¬ 

літувати, намотати, навивати, на¬ 
винути. 
♦Намерение—зінір, -ру. 
♦Наметка— купка, -ки. 
♦Наминка — нашінДшія, наму- 

люваопя; Н. (металла) — па- 
мінка; Н. неги (у коня)—нами¬ 
нання ноги; (у человека)—на¬ 
мулювання. 
♦Намордник, намордньїй ре- 

мень — пахрДниик, -ка. 
♦Намотка—навитка, (дейст.) 

намотування, павивДпня. 
♦Нанесение—нанесення, позві- 

чеипя. 
♦Наносить, нанести — навіси¬ 

ти, нанести, завдавати, вавдДти, 
нозіїачДтн, позпДчити. 
♦Наносний — наносний; стрел- 

ковий окоп наносом — наносній 
Стрілецький шіпець. 
♦Нападение — вДпад, -ду; Н. 

хішическое — хемічний ніпад. 
♦Наперсток — наперсток, -тка. 
♦Напильнин — терпуг, -га; Н. 

бархатпнй—ШліхувДльпий терпуг; 
Н. драчевой — терпуг драчовій; 
Н. квадратний—квадратДвий тер¬ 
пуг; Н. лпчной — личку вільний 
терпуг; Н. круглий — круглий4^ 
терпуг; Н. плоский — плескітнй 
терпуг; Н. полукруглнй — пів- 
круглпй терпуг; Н. трехгран- 
ний—трпстінпий терпуг. 
♦Наполнять, наполнить—папів- 

нювати, папівнити. 



Напом«напис НаружнмЛ 

*Напоминание—нагад, -ду, на¬ 
гадування. 

*Напор—(врага) натиск, -ку, 
{води) пАпір, -пОру. 
♦Направление — напрям, -му; 

Н. главное — головний нАпрян; 
„Н. на такой- то предмет4* — 
„Напрям па такий ось предмет4*; 
„Н. оси канала ствола до вьі- 
стрела44 —„напрямок Оси каніілу 
ЦІВКИ ДО Пострілу*4; „Н. ПО ВТО- 
рому взводу'* — „Напрям за дру¬ 
гою чотою“; Н. по' перпендику¬ 
ляру—сторчовий пАпрям; Н. по 
створу — нАпряи за стулком; Н. 
поввжения местпости — напрям 
спАду місцевості!; Н. через І1ЛЄ- 
чо—напрям через плече; Н. ска¬ 
та— напрям схилу. 

^Направлять, направить—ске¬ 
ровувати, скерувАти. 

*Направляющий — папрямпий; 
Н. виступ — напрямний виступ; 
Н. диск—напрямне кружАло; Н. 
захват—напрямний зачіп; Н. муф- 
точка — папрямнА муфточка; Н. 
обойма — напрямні обшішця; Н. 
планка — напрямна плАнка; Н. 
пластинка — напрями А платівка; 
Н. полозья люльки—напрямні по¬ 
лози колиски; Н. ребра—напрям¬ 
ні ребра; Н. скоба — напрямна 
клямра; Н. стержень^напрямний 
прут; „Н., стой“ — „Напрямний, 
стій**; Н. стойка — напрямний 

• стояк; Н. часть — папрямна ча¬ 
стила; Н. шпонка — напрямна 
плітка; Н. щека—папрямна щока. 

*Направо— правОруч, папрАво; 

„Направо4* — ,,ПравОруч‘‘; „На¬ 
право закройсь“ — „Направо за- 
крийсь*4; „Н. прикладом бей“ — 
„Направо прикладом бий“; „Н.. 
развернись*4—„ПравОруч ровгор- 
нйсь“. 

*Напрягать, напречь—напру¬ 
жувати, напружити. 

*Напряжение — напруга, -ги. 
*Напряжснность—напруженість,, 

-ностп; Н. огпя — напруженість- 
вогню. 

*Напряжнин—паприжпнк, -ка. 
*Наращивание (бортов)—до- 

'тОчуваиня. 
*Нарез — нарів, -за; поля шь- 

резов—поля нарізів. 
*Нарезка— нарізування, різь,, 

-зп; Н. вшітовая—ґвивтова різь.. - 
*Нарезной — иарізпйй; Н. ору- 
жие—нарізнА зброя; Н. сектор— 
нарізнйй сектор; Н. часть—на¬ 
різні частіша» 

Народний — парОдній; Н. бед- 
ствие — нарОднв лйхо; Н. комис- 
сар по воепиим и мореним де- 
лам — парОдній комісАр військо¬ 
вих та иОрськпх справ. 

*Наростание — наростання; Н. 
порохових газов—наростАппя по¬ 
рохових гАзів. 

*Наружньій — зОвпішпін, зверх¬ 
ній, надвірний, окОлшішій; Н.. 
В’їпт — зверхній гвинт; Н. дпа- 
метр-80вПІШЕІЙ поперечник; Н. 
дпевальеий — надвірний че^гс- 
ведь; Н. липня—зОвиішпя ліиія- 
Н. под’емпий випт — зовнішній 
піїійиАльпцй Гвинт; Н. порядок- 



Яарушать 
Пасипь 

зовншшш порядок; Н. ПОСТ — 
«ашрна стійка; Н. продольние 
требнц—зовнішні подОвжні гре¬ 
бені; Н. фланг—зовнішній фланк; 
Я. часовой — надв/рішй стійко- 
•вий; Н. часть—зовнішня частина. 

’Нарушать, нарушить—пору- 
лнуватн, порушити. 

'Нарушение — порушення. 
*Нарьі — піл, пОлу. 
"Нарьівной— наривний; Н. ве- 

лцество — наривші речовині. 
*Нарьільник — нарйльлик, -ка. 
'Наряд наря’д, -ду; Н. гарнп- 

зонний — залоговий нарід; Н. 
дкевной — денний наряд; Н. ка¬ 
раульний—наряд У СТОрОжу; н. 
конвойний—наря'д коввОю; Н. на 
службу — наряд на службу; н. 
рабочпх — паря'д робітників: Н 

•«уточний — добовий наряд. 
"Наряжать, нарядить — на¬ 

ряджати, парядйти. 
• ''Насадка — насід, -ду. 

*Насенать, часечь—нарізітн, 
нарізати, карбувіти, накарбувати. 

Население—людність; разведка 
заселення — ріІ8иідка людності!. • 

1 Населенньїй пункт —залюд¬ 
нений пункт. 

"Насечка— заруб, -бу, карб, 
-бу, карбіж, карбування. 

Насилие —шісйльство, -ва. 
Насильствєнний — поневі'ль- 

пий, ґвалтовний; Н. действие— 
зюневільна дія. 

*Наснвозь — наскрізь. 
"Наснакивать, наскочите—на¬ 

скакувати, наскочити. 

*Насос — смок, -ку. 
* Наставление — порадник, -ка, 

напрана, -ви; Н. по обозному де- 
лу порадник валкової справи. 

"Настаивать, настоять — об¬ 
стоювати, обстояти. 

Нас темная таблица — стінці 
таблиця. 

* Настигать, настичь — наздо¬ 
ганяти, наздогніти. 

"Настил — поміст, помосту. 
"Настилка — иостіиня. 
*Настилочньій — помостОвий. 
* Настильность—наземність,-но- 

стп. 
"Настильний — наземпий; Н. 

траектория—наземна траєкторія. 
Настойчизость — невідступ¬ 

ність, -ности, наст/йлівість, -во- 
сти, упертість, -тости. 



Насмщенпость Начальник 

дорого—нісші па дорозі; висота 
Н-пи — висоті нісшіу. 
♦Насищенность — насиченість, 

-ности. 
Нательная- рубаха — сорічка, 

-ки. 
*Натрий — натрій; Н. металли- 

ческий — металевий нітрій. 
Натуральний — природній, на- 

турільпий;.Н. лішия—ватурільпа 
лінія; Н. точка рельефа — при- 
рідпя точка рельєфу. 
♦Натягивать, натянуть — патя- 

гітп, натягти; ваппнітн, напнути. 
♦Натяжение — натяг, натягіпвя; 

Н. возвратяой пружний — пітяг 
зворітної пружини. 
♦Натяжка — патягіння, пани- 

пашія. 
♦Натяжной — натяжній; Н. випт 

— натяжній Гвинт. 
*Йаугольник—(с<?еу?зд) наріж¬ 

ник, -ка; (в середине) кутівейк, 
-ка; (прибор) косинець, -пця. 
♦Наугольньїй — наріжний, ку¬ 

товий. 
♦Наушниии (мн.)— навушники, 

-ків. 
♦Нафталин — нафталін, -ну. 
*Находиться — бути, перебу- 

віти; Н. по вгаимної огневой 
связи — бутп у взаємному вог- 
певіму звязку. 
♦Находчивость — спритність, 

-ности. 
♦Нахождениз — перебування; 

визначення. 
♦Нацеливать, -ся, населить, -ся 

— націляти, -ся, націлити, -ся. 

Национальний—національний. 
♦Начало — початок, -тку; Н. 

координат — початок координітр 
Н. отсчета (по масштабу) — 
початок відлічування. 
♦Начальний — начільник, -ка; 

Н. войсвовой — військовий на¬ 
чільник; Н. ветеринарний части 
— начальник ветеринарної ча> 
стйни; Н. воєнних сообщений — 
начільник військових сполучень;; 
Н. гарнизона—начільник заліги; 
Н. дозора — начільник довіру;. 
Н. караульний — начільник сто- 
ріжі; Н. квартири—начільник 
квартири; Н. команди—начіль¬ 
ник команди;-Н. лагерного сбора 
—■ начальник таборового вбіру; 
Н. непосродственний — безпосе¬ 
редній начільппк; Н. ппзший — 
нижчий начальник; 'Н. оператив¬ 
ного отдела — начільник опера¬ 
тивного відділу; Н. орудия — 
начільник гарміти; Н. особою- 
отдола—начільник окремого від¬ 
ділу; Н. прямой—прямий начіль¬ 
ник; Н. пуломета — начільвик 
кулемету; Н. раз’езда — начіль¬ 
ник ро8’Ї8ду; Н. сапитарной ча¬ 
сти — начальник сапітірної ча¬ 
стини; Н. связи — начальник; 
звязку; Н. снабжения—начільник 
постачінпя; Н. хлебопекарші — 
начільник пекірні; Н. хозяйствен- 
ной части — начільник господір- 
чої частини; Н. штаба—начіль¬ 
ник штабу; „Н. такого-то ка- 
раула, в карауле и на постах, 
благополучно" — ,,начільник та- 
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Начальний 
Нейвильборний 

к\ось с™рДжі, у сторожі і 
стійках усе гаразд“. 

Начальний — початкДвий- 
•скорость — початкова швйдкії 
11V стрельба — початкове сі 

■Ляппя; Н. обучеиие — почати 

"*Ші Н- точк“ - Мчати 

*Начальствующий состав 
начальницький склад, -ду. 

Начертание — нарис, -су- 
■окопа — нір цс шінця. 

Начет — парахДвагшя, пачі! 
-лення. 

♦Начерчивать, начертить — е 
висовувати, нарпсувіти. 

*Начинать, начать — починат 
■почати; „Начапай, долай ра 
долай два" — „Почадій, р0( 
раз, роби два“. 

^Начинять, начинить — пачі 
пятя, начинйтн. 

^Нашатмрь — сальм’як, -ку. 
Нашильник — нашильник, -кі 
Нашильний — нашйльниковнй 

«.крюк — нашйльниковнй гак. 
Нащупивать, натупать,—на 

мацуватп, ианіцати. 

„„ Н®’Г~пе» ш’; не ПО форме (оде 
нЩ~ Н° За ^рмою (°<™гке- 

*Небезопасний — 
*Небелений — не 
'"Невидимий — 0 

ліель — невидна, за 
Невнимательньїй 

ший. 

Невозможность 
•вість, -востн. 

П-Ь!М глазои —гДлиі 
Новязка—нев’л'зка 

*Негодний — непри 
гідний. 

Неграмотний —неї 
^Недействительньїй 

сний. 

Неделя — тйждеиь, 
*Недеятельний — і 

пасивний. 
*Недолет — 

Недоразуме 
пя, -пня. 

Недостаток 
достіча, -чі. 

*Недостоверность — оепев 
НІСТЬ, -пости. 
^Недосягаемьій — недосяж- 

■^Недоуздон — пед^уздок, -дка. 
' Нежилое помещение — пенл- 

ле приміщення. 

Независимость—незалежність, 
-пости. 

Незаконний—незаконний; Н. 
причина — незаконна причина. 

Незамедлительно — иегійно. 
Незаметньїй, -но—непонітяио 

>Л1Т, -льДту. 
—нопоровум/п 

нйда, -ди, 'не- 

— незначний, 
неминучість, * 

- невідомість, 

невиконання. 
несправність, неможлй 



Иейтрализовать Непрпятель 

пий; Н. пружила—иеввильберна 
пружина. 

*Нейтрализовать — невтралі- 
зуватп. 

*Нейтралитет—нейтралітет,-ту. 
*Ненрученная нить — несукана 

нитка. 
Немедленно — погійпо. 

*Нзнастье — негода, -ди. 
*Необоронительная постройка 

— необорОппа будОва. 
*Необстреливаемьій—необстрі- 

люпапий. 
*Необходимость — потр/бпість, 

-иости. 
♦Неограниченньїй — иеобмеже- 

ппй. 
*Неожиданность — несподіва¬ 

ність, -пости. 
*Неоправдьівазмий—невопрів- 

дувапий. 
'Неослабний — пил ьпий, без¬ 

настанний. 
?Неосновательний — безпід¬ 

ставний. 
*Неотожженная проволока — 

иевідпйлоний дріт (дрОту). 
*Неочередной дневальний — 

позанорядкбвий черговець. 
’Непересеченньїй — пеперетй- 

тий; Н. лгестность—рівна місце¬ 
вість. 

*Неповиновение — неслухня* 
иість, -пости. 
'Непогода — погода, -ди. 
*Неподвижний — нерухомий; 

Н. коробка — перухОма коро'бка; 

' Неполньїй — непОвппй; Н. вит¬ 
ки— непевні ЗВіГї; Н. ряд - не- 
пбвпий ряд; Н. число — пепЗвпе 
числО. 

*Непоражаемий—нсуразливий; 
Н. (мертво а) прострапство — 
неуразливий (мертвий) про¬ 
стір. 

*Непосредственньій — безпосе¬ 
редній; Н. начальник—безпосе¬ 
редній начільник; Н. охранееие— 
безпосередня охорбпа; Н. связь— 
безпосередній звязОк; Н. сопри- 
косновепие — безпосереднє сти- 
кіеия. 

*Непредвиденний — неперед¬ 
бачений. 

*Непредставление к...—непо¬ 
дання до... 

Непредусмотренний — непе¬ 
редбачений. 

*Непреодолимий — неперемож¬ 
ний, пепереббриий. 

*Непреривность — пеперерйв- 
пість, -пости, невпинність, -пости. 

*Непреривний—ненерерйваий, 
невпинний. 

Неприкосновенность — недо¬ 
торканість, -иости. 

Неприкосновенний — недотор¬ 
каний. 

Непринадлежащий — неналеж¬ 
ний. 

^Неприступний—неприступний. 
*Неприятель—вОрог, -га. 



Неприятельский Ни8МЄНП0СТЬ 

^Неприятельский — ворОжий. 
Непродолжительньїй — недов¬ 

гий, корОткий; в Н-еом времепн 
— незабаром, невдовзі. 

*НепроизвольньіЙ— невільний. 
*Непромонаемьій — водощіль- 

пий, непромокальний. 
'Непроницаеиьій — непроник¬ 

ливий. 
*Непролитанньій—непропоений. 
*Непросматриваеммй— непро¬ 

зірний. 
*Непроходимьій — непрохідний; 

Н. болото — непрохідне болОто. 
♦Непрямая наводка — націлю¬ 

вання посередис. 
Нерадмвьій — педбійливий, 

недбалий. 
♦Неразводной — нерозвідний; 

Н. честь иоста — перозвідні ча¬ 
стина мОсту. 

*Нераздельная ^(слитная) на- 
водна — нероздільне націлю¬ 
вання. 

♦Неразорвавшийся — нерові- І 
рваний, іцо не розірвався; Н. сна¬ 
ряд — нерозірваний гармітепь, 
що не розірвався. 
♦Нервюрьі (ребра крьіла)— 

ребра. 
*Неровность — нерівність, -по¬ 

сти; (Н. местеости — нерівність 
місцевости. 
♦Неряшливо (одетьій) — не- 

оіайно (одягнений). 
♦Несамостоятельность—неса¬ 

мостійність, -ности. 
Несвоевременньїй — несвоє¬ 

часний. 

*Несгораемий — иеспалеппий; 
Н. ящик — неспаленна скрйпька. 
♦Несоответствие —невідповід¬ 

ність, -ности. 
Несправедливий —песправед- 

лйрий. 

"Нестроевой — немуштровйй; 
Н. команда—немуштрові команда. 

’Нес’емньїй — нездіймішій; Н. 
ось — нездійміпа вісь. 

Неудовлетворение — незадо¬ 
волення. 

Неуклонно — неухильно. 
' Неустойчивьій — нестійкий. 
*Неуязвимий — невразливий, 

невразний. 
*Нефть— нафта, -ти. 

♦Нефтяной — ліфтовий; Н. сало 
— нафтове сіло. 

Нецелесообразно — недоціль¬ 
но. 

*Нечетньій — непарйстий. 
♦Неявка— неявка, -ки; непри¬ 

буття. 

Неясность—неясність, -пости. 
‘Нивеллир — нівелір, -ра. 
♦Нивеллировать — нівелювати, 

рівняти. 

♦Нижний—НИЖНІЙ; Н. липня — 
нижня лінія; Н. окно — пііжпв 
вікнО; Н. паз — нижня ґіра; Н. 
спуск — нижній спуск. 
♦Низкий, низший — низький, 

нижчий; Н. разршв — низький 
рОзрив; Н. должность — нижча 
посіда; Н. начальник — нижчий 
начільник. 

"Низменность—низькоділ, -дО- 

ЛУ- 



Ннрянме Няішель 

♦Ниппель— ніпель, -ля. 
♦Нисходяїций —додільний; Н. 

ветвь траєкторна —-додільна га¬ 
лузь траєкторії; Н. липня — до¬ 
дільна ЛІНІЯ. 
♦Нитрация — нітрація, -ції. 
♦Нитроглицерин — нітрогліце¬ 

рин, -ну. 
♦Нитроклетчатна — нітроце- 

люльіза, -зи. 
*Нить—нитка, -ки; Н. покру- 

чепная — несукана нитка. 
*Ничном — ниць. 
*Ниша—піша, -ші. 

■Новобранец — новобранець, 
' -НЦЯ. 

*Нога—нога,-гй; \\~т& (стро¬ 
пильная) — кроквина. 

*Нож — ніж, ножа;. Н. санож- 
ішй — кпип, -па; книпьць, -пця. 
♦Ножевка— ножівка, -ки 
♦Ножна (циркуля) — п/жка, 

-ки. 
*Ножницьі — Ножиці; Н. для 

резки проволоки — ножиці дрото- 
різні. 

*Ножнм—піхви, піхов; „Штики 
в ножпн'* — „Багнети в шхви“. . 
♦Номенклатура—номенклатура, 

-ри. 
♦.Номер — число, -ла; нумер, 

-ра; Н. личний —особистий ну¬ 
мер; „По порядку ноноров расчи- 
тайсь“—„За чергою перелічись!" 
♦Номератор — нуиррітор, -ра. 
♦Нониус— пОпій, -цію. 
*Нора лисья—лисяча норі, ’-рй. 

♦Норма— пірма, -ми. 
♦Нормаль —. норміля, -лі. 
♦Нормальний--нормільпий; Н. 

разрьів — нормальний різрив. 
♦Норовистий — поровйстий. 
♦Нортоновский нолодец—Нор- 

тонівський-колідязь. 
*Нос — ніс, ніса. 
♦Носик — пісик, -ка. 
♦Носилки — иіші, нош, (похо¬ 

рон.)—я Іри, мар; Н. вьючпие — 
в’ючні ніші. 
♦Носильщик-санитар—носиль¬ 

ник (-ка)-савітір (-ра). 

♦Носимий —иішеиий; Н. запас 
ПІшвНИЙ ЗііпІС; Н. ИНСТрумвНТ 

— п(шепнй струмвнт. 
♦Носовой — носовий; Н. пла- 

ток хустка до ніса; Н. часть-^- 
носові частина. 
♦Носок (обуви)—посік, цІска; 

Н. чугунний — чавунний ш сік. 
'Ночлег —НОЧІВЛЯ, -Зц, 
*НОЧНОЙ —ПІЧНИЙ; Н. бой — 

пічний бій; Н-е действия — НІЧНІ 
Дії; Н. пост — нічна стійку. 'V. 

Ночью — ВНОЧІ. 

Нравственний — моральний. 
♦Нулевой —нульовий; Н. вид¬ 

ка — нульовий МІЖНИК; Н. липня 
прицелнвания — нульіва лінія 
націлювання; Н. установка уровня 

нульова устіва поземниці. 
♦Нумерация — нумеріція, -ції. 
НуТрец-шеребец — жеребець 

(-бця) - нутряк (-КІ). 
Ниряние — пориніння. 
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Обаммуипчиваппе Обжав 

" О 
*Обаммуничивание — зашОру^- І торжествонпое — урочиста обі- 

ваиня. цянка. 
*Обвал—завОл, -лу; обвалення. 
*Обваливать, -ся, обвалить, -ся 

—завалювати, -ся, завалити, -ся, 
обвіїаювати, -ся, обвалити, -ся. 

*Обвод {линией)—обведення. 
*Обволакивать, обволочь — 

обволікати, обволокти, заволікати, 
заволокти. 

*Обвязочньій материал — в’я- 
зільний матеріял. 

*Обвязочньій угольиик — още- 
пі'вий кутник. 

*Обгибать, обогнуть—обгинати, 
обігпути; обминати, об»йшути. 

Обед — обід, -ду. 
*Обеденная закладна — закла- 

'Данпя на обід. 
*0беззараживать, обеззара¬ 

зить — знезаражувати, знезарА- 
зитп. 

*0безопасить — убезпечати, 
убезпечити. 

*0безоружение — обеззброєний. 
*Обезоружать, обезоружить — 

обеззброювати, обеззброїти. 
. *Оберегать, оберечь — обері¬ 
гати, оберегти. 

*Обеспечение — забезпечення; 
0. войск—забезпечення війська. 

*Обеспечивать, обеспечить— 
забезпечувати, забезпечити. 

*Обеспечивающий — 8абе8пе- 
нальний. 

*Обещание— обіцянка, -ки; 0. 

*Обессиливать, обессилить — 

знесилювати, знесилити. 
*Обжалование — оскарження. 
*Обжаловьівать, обжаловать— 

оскаржувати, оскаржити. 
*Обжим — обтиск, -ку. 
*Обжимать, обжать — обтнскіІ- 

тп, обтиснути. 
*Обзор — Огляд, -ду; 0. кру- 

говой — круговий о'гляд. 
*Обнапьівать, обкопать — обка¬ 

пувати, обкопати. 
*Обкладьівать, обложить — 

обкладати, обкласти. 
*Обнручивание—обкручування. 
*Обкуриванио — обкурюваипя. 
*Облагать, обложить—обллпі-- 

тн, облягти; обкладйти, обкла¬ 
сти. 

*Облако— хмара, -ри; газово» 
0. — газова хміра. 

*Облачность — хмарність, -по¬ 
сти. 
♦Облегченнмй — полегшепнй; 

0. телефонний провод — полег¬ 
шений телефОяппй прОвід; 0. 
рнсью — полегшеною рйстю. 

*Обличесний — скісний; О.на- 
блюдение — стеження скісне; 0. 
двпжепио — піпзворОтппй рух, 
ск/спнй рух. 

*Обложение — облОга, -ги. 
*Обман — обмана, -ті; 0. зре- 

ння ■— обміїна ворові; 0. про- 



Обмер 

«той— прієте обміна; 0. слож- 
шлй — складні обміна. 
♦Обмер— Обмір, -ру. 
Обмораживать, обморозить — 

обморОжувати, обморозити. 
Обмороженими—обморОжепнй. 

*Обмотка—Обвитка, -ки. 
♦Обмундирование — умундиру- 

вашія. 
♦Обнажать, обнажить — оголя¬ 

ти, оголити. 
*Обнаружение — виявлення. 
♦Обнаруживать, обнаружить— 

виявляти, виявити, викривати, 
викрити. 

Обобщать, обобщить — уза- 
гільнювати, узагальните. 

Обобщение — узагільнеиня. 
*Обо.д, ободок—Обід (Обода), 

обідіць, -дця. 
♦Ободовий— ободовий; 0. ре¬ 

чень — ободОвий ремінь. 
*0боз — вілка, -ки; 0. обнва- 

тельский — обивітольська вілка; 
О. 1І-го разряда—вілка другого 
розряду; 0. 1-го разряда—вілка 

ч першого розріду. 
♦Обозначать, -ся —обозоічити, 

-ся,позеачіти,-ся, познічити,-ся. 
*0бозно-вещевое довольствие 

— валкОво-речове постачіння. 
♦Обозний— валкОвий. 
♦Обозревать, обозреть—огля¬ 

діти, оглянути, озиріти, озирнути. 
♦Обойма — обіймидя, -ЦІ; 0. для 

патронов — набійпа об/ймиця; 0. 
направляющая — напрямні обі'й- 
мпця; 0. разревная — розрівні 
обіймидя. 

Обратньїй 

♦Оболонка —оболопа, -ни. 
♦Оборона — оборОна, -пи; 0. 

активная — активна оборОна; при 
О-не — підчіс оборОїш; 0. про- 
тпвогазовая — протигізова обо¬ 
рона; 0. противотанковая — про- 
титінкова оборона. 
♦Оборонитольнмй — оборонний; 

0. бой — оборОнпий бій; 0. дей- 
ствия — оборОнні дії; 0. вона — 
оборОнна зОна; 0. полоса — обо¬ 
ронна смуга. 

♦Обороноспособность —оборо- 
поздітність, -пости. 
♦Оборот—Оберт, -ту; (голови) 

поворот, -роту; {речи) вворот, 
-ріту; 0. колеса — іберт колеса. 
♦Оборудование—устаткувінпя; 

0. позиций — устаткувіпім по¬ 
зицій. 
♦Оборудовать — устаткувіти. 
Обосновмвать, обосновать— 

обґрунтОвувати, обґрунтувіти. 
♦Обочина—обїчина, -ни {шля¬ 

ху, греблі). 
♦Обоюднмй — обопільний; 0. 

удар — обопільний удір. 
♦Обработка — обрОбка, -ки, 

оброблення. 
Образец— вразОк, -зкі. 
Образованио—утворення; осві¬ 

та, -ти. 
♦Образовмвать, образовать — 

утворювати, утворити; образу- 
ется облако гава — утвірюеться 
гівова хміра. 
♦Образцовмй — зразковий, взір¬ 

цевий. 
♦Обратнмй—зворОтнпЙ, зідній; 
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Обратпо Обхват 

0. васечка — зворотний вАчерк; 
О. скат возвмшепности — вАдній 
схил горОвинн. 

Обратно — назад. 
*Обращать,-ся,обратить,-ся— 

ввертати, -ся, ввернути, -ся; 
0. в бегство противника — по- 
гиАти ворога. 

*0бращение — поводження; 0. 

грубое—грубе, СрутАльпе пово¬ 
дження; 0. жестокое — жорстОке 
повОджения; 0. ласковое — ласка¬ 
ве поводження. 
♦Обрез—край, -Аю; (берега)— 

кант; 0. дульца гильвьі— край 
•дулка г/льви. 
♦Обрезок— врівок, -зка; окрай¬ 

ка, -кч. 
♦Обрубок—оцупок, -пка. 
♦Обруч — обруч,. -чА. 
♦Обрьів — урвище, -їда. 
♦Обрьівистьій — урвистий. 
♦Обсадна— обсаджування. 
Обсеменение —зАсів, -ву, за¬ 

сівання. 
♦Обсервационньїй — обсерва¬ 

ційний; 0. мнна — обсерваційна 
міна. / 
♦Обсечка—(действ.) обсікан¬ 

ня, обрубування; (прєдм.)—оЬс\ - 
кач, -ча; 0. стальная — сталевий 
обсікАч. 
♦Обследование —обслідування. 
♦Обслуживание — обслугову¬ 

вання; 0. санптарное—санітарне 
обслуговування. - „ 
♦Обслуживать, обслужить —■ 

обслуговувати, обслужити. 
♦Обслуживающий — обслужиий; 

0. впачение — обслужпе призна¬ 
чення. 
♦Обстановка — обстАва, -ви, 

обстАвшш, -вин; 0. оператив¬ 
ная — оперативні обставини. 
♦Обстрел — Обстріл, -лу; 0. 

стесаешшй — обмежений Обстріл. 
♦Обстреливаемьій — обстрілю¬ 

ваний; 0. пространство — обстрі¬ 
люваний прОстір. 
♦Обстреливать, обстрелять— 

обстрілювати, обстріли'ти. 
Обсуждение — обговорення. • 

♦Обсипать,-ся, обсипать,-ся— 

обсипАте, -ся, обсипати, -ся. 
♦Обтекать, обтечь — обтівАти, 

обтекти, обхОдпти, обійти. 
♦Обтирание — обтирання. 
♦Обтирать, обтереть — обти- 

| рАти, обтерти. 
♦Обтюратор — обтурАтор, -ра. 
♦Обтюрация —обтурація, -ції. 
♦Обтюрировать — обтурувати.^ 
♦Обтюрирующий—обтураційний; 

0. кольцо—обтураційне кільце. 
Обувать, обуть — взувАти, 

взути. • 
Обутьій — взутий. 
Обувь — взуття. 
♦Обух — обух, -ха. 
♦Обучать, обучить—павчАти, 

навчити, вивчати, вивчити. 
♦Обучение —павчАиня, наука, 

-ки; О.начальное—початкОве на.- 
вчАння; 0. совместное — спільне 
БавчАння. 
♦Обхват—обхОплювапня, обхОп- 

лення, обійми, обійм; в 0. — в 
обійми. > 
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Обход Огпевой 

♦Обход—обхід, обходу; 0. иест- 
ности—обхід місцевости; 0. у част¬ 
ка — обхід дідьнйці; периметр 
О-да — перимотер обходу. 
♦Обходить, -ся, обойти, -сь — 

обзшніти, обхОдити, -ся, обійтй, 
•ся, обминути. 
♦Обшивка — обшивка, -ки, об- 

пшвіння. 
*Обиілаг — виліга, -ги. 
* Общевойсковой — загально¬ 

військовий. 
♦Общежитие — бурса, -си. 
♦Общение—знісшій, -син, спіл- 

кувіппя; 0. личное — особисті 
внбсинн. 
, Общественньїй—громідський; 
О. бедствие — громадське лихо. 
♦Обіцяй — запільний, спільний; 

0. горизонталь—спільна позіми- 
па; 0. порядок—загальн ій поря¬ 
док; 0. собрапие — загальні збо¬ 
ри; 0. состязания—запільні зма¬ 
гання. 
♦Об’единенний — об’єднаний. 
♦Об’ездной—об'їзний; 0. уча- 

сток дороги — об’їзна дільниця 
шляху. 
♦Об’езжать, об’ехать — об’їж- 

джаги, об’їздити, об’їхати. 
*Об’ект — об’Єкт, -ту. 
♦Об’єктив — об’єктив, -ву. 
♦Об’єктивний—об’єктивний; 0. 

окошко — вікбнце об’єктиву. 
♦Об'єм—ббсяг, -гу. 
♦Об'емнстий — засідний, укла¬ 

дистий; 0. фураж — засідний 
фураж. 
♦Об’яснительнмй поясняль- 

пий; 0. записка—поясня'льна за¬ 
писка. 
♦Обивательский — обнвітедь- 

ськнй; 0. квартира _ обиватель¬ 
ська квартира. 
♦Обикновеннмй — звичайний; 

0. взрьів — звичайний вибух; о! 
шаг — звичайний крок. 

Обискивать, обьіскать — об¬ 
шукувати, обшукіти, трусити, 
потрусити. 

Обичний — звичайний, звич¬ 
ний; 0. положоние — звичайно 
станівшце, звичайний етап. 
♦Обязанность —оббв’язок, -8Ку; 

0. служебная—службовий оббв’- 
язок. 

Обязательньїй — обов’язко¬ 
вий. 

♦Овал — овал, -лу. 
♦Овальний — овільний. 
Овос — овес (вівсі). 
♦Овладевать, овладеть—опа- 

пбвувати, опанувіти, здобувати, 
здобути, - 
♦Овраг—яр, яру. 
♦Овсяний — вівсяний, на овес. 
Оглашение — оголошення. 

♦Оглобля — голібля, гЛІ. 
♦Огневой — вогневий; 0. вал— 

вогневий вал; 0. группа—вогне¬ 
ва група; 0. яавеса — вогнева 
заслін;»; 0. задача—вогневе зав¬ 
дання; 0. нешок — вогневий мі- 
шОк; 0. позиция — вогневі пози¬ 
ція; О.положение—вогневий стан; 
0. преграда -тт- вогневі перепіна; 
0. рубеж — вогневій рубіж; 0. 
связь—вогневий звязік; 0. еред- 
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Огнемет Одевать 

ства—вогневі зіісоби; 0. точка— 
вогневії точка. 

^Огнемет — вогнемет, -ту; 0. 
ранцевий — рбнцевпй вогнемет. 

*Огнеметание — вогнеметання. 
*Огнеметньій — вогнеметний; 

0. фугас — вогнеметна фугіса. 
♦Огнеприпаси — вогнеприпаси, 

-сів; расход 0. — витрата вогне¬ 
припасів; пополпеиие 0. — попбв- 
нення вогнеприпасів. 
♦Огнесклад — вогнесклбд, ^ду. 
♦Огнестрельньїй — вогнепаль¬ 

ний, стрільний; 0. оружие—вог¬ 
непальна 8брбя; 0. припаси—вог¬ 
непальні припісн; 0. рана — 
стріл ьна рана. 
♦Огнеупорннй — вогнетривкий. 
*Огниво — кресало, -ла. 
*0 головне — наголбвач, -ча; 

0. мундштучнеє — байрачний на¬ 
голбвач. 

*Оголять, оголить — оголяти, 
оголити. ■ 
♦Огонь—вогбнь, вогню; „Огонь“ 

—„Вогбеь“; 0. автоматическнй— 
автоматичний вогбнь; 0. артнл- 
лерийский — гармбтипй вогбнь; 
0. беглий — перебіжний ВОГОНЬ; 
0. блнжпий — близький вогбнь; 
0. вести—стріляти; вид огня — 
рід огню; 0. групповой—групо¬ 
вий вогбнь; 0. дальний — дале¬ 
кий вогбнь; 0. действительпнй— 
дійсний вогбнь; 0. заградитель- 
ний—заслбнпий вогбнь; 0. ком- 
бивировашшй—комбіибваний во- 
гбнь; 0. косоприцельпий — нав¬ 
скісний вогбнь; липня 0. — лінія 

вогшб; меткий 0. — влучний во¬ 
гбнь; меткость 0. — влучність 
вогню; напряженпость 0.—напру¬ 
женість вогню; 0. навесннй — 
звислий вогбнь; 0. пенрернв- 
ний—безупинний вогбнь; 0. оди¬ 
ночний — вогбнь ПООДЙНЧИЙ; О. 
перекидної! —перекидний вогбнь; 
0. перекрестний — перехресний 
вогбнь; 0. с рассеиванием — во¬ 
гбнь із рбзсівом; 0. редкий — 
р/дкий вогбнь; ведевие 0.—про¬ 
вадження вогшб; возобновлешіе 
0.'—відновлення вогню; открнтие 
0.—розпочинання вогню; перенос 
0. — перенесення вогню; перерив 
0. — переривішія вогню; прекра- 
щение 0. — припинення ВОГНЮ ; 
развить огонь — вміцийти вогбнь; 
0. скачками вперед—вогбнь екб- 
ками наперед; разделошіе 0. — 
поділ вогню; распределепие огня— 
ровпбділ вогніб; сосредоточение 
огня—зосередження вогпіб; упра- 
вление О-нем — керування вог¬ 
нем; 0. фланговий — флапковий 
огонь; 0. фронтальний — фрош- 
тйльний вогонь. 

Огород — горбд, -да.- 
*Ограда, ограждение — оїорб- 
жа, -жі, забезпечення. 
♦Ограждать, оградить — ого- 

рбджувати, огородити,- забезпечу¬ 
вати, забезпечити. 
♦Ограничение — обмеження. 
*Ограничивать, ограничить — 

обмежувати, обмежити. 
♦Ограничитель—обмежник, -ка. 
*Одевать, одеть — одягати 



Од етьій ОковашшІЬ 

одягти; „Одевать сбрую“ — „за- 
шАруватц". 

Одетмй — (з) ОДЯГПЄПНЙ; ПЄ 
по формо 0.—пеза формою одяг¬ 
нений; неряшливо 0. — неохайно 
одягнений. 

*Одежда — ^дяг, -гу; 0. верх¬ 
няя — верхній Адяг; 0. защит- 
пая—захисний Адяг; 0. окопа — 

одяг НіАнЦЯ; 0. откосов — Адяг 
спохАвші; 0. постовая — стійк«5- 
вий Адяг; форма 0.—фАріца <5дягу. 

Одеяло — ковдра, -ри. 
Один — один, сам; „Одна оче- 

редь (двеочередн).боглнй огонь" 
— у Одні чергА (дві чергй), пе¬ 
ребіжний вогАнь"; „Одними ру¬ 
ками коли“ — „Самими руками 
колй“. 

*Одиночна — одинець, -нця. 
*Одиночньій — поодипчий, по¬ 

одинокий, самАтпий, опрічний; 
0. камера -- опрічпа кАмера; 0. 
огонь — поодипчий огАнь; 0. 
пост — поодйнча стійка; 0. уче¬ 
пив— впрАви одинцем; 0. цель— 
поодйнча ціль; „О-ми заряжай"— 
„ПоодинАкимп заряджАй"; „0- 
пьпш начппай“ — „ІІоодпнАкими 
починай*. " 

*Одноконньій — однокінний. 
*Одноместньій — одпомісцевий. 
Однообразие —одноманітність, 

-пости; 0. наводки — одноманіт¬ 
ність націлювання. 

О днообразньїй— одноманітний. 
Однопроводньж — однопровід- 

ний. 

-*Односнатньій—одпосхильпий. 

* Однотонності, — однотАнпість,. 
-ностя. 

■ Одноцветньїй — однобарвний- 
Одьішка — дихавйця, -ці. 

*Ожевальная форма—ожевАль- 
на фАрма. 
Ожидание — очікування. 

*Ожог—Апік,-ку; (водою) Анар- 
-ру. 

"Озеро — Азеро, -ра. 
Ознанамливать, ознайомить—> 

озпайАилювати, ознайомити. 
Ознаменование — знак, -ку„ 

ознАка, -ки; в 0. — на озоАку^. 
па пам’ятку. 

^Озокерит—озокерит, -ту, віск 
земляпнй. 

Оказьівать, -ся, оказать,-с» 

— виявляти, -ся, виявити, -ся; 
0. номощь — допомагати, доно>- 
могти. 

* Окапьівание — окАпувавпя. 
’Онапьівать.-ся, окопать, -ся— 

обкАнувати, -ся, обкопати, -ся. 
*Окисление —‘окислення. 
*Окись — закис, -су; 0. желе- 

за—залізний зАкис; 0. углеро- 
да — однозАкис вуглецю. 

Онлюзия—оклюзія, -зії; 0. га- 
8ов—оклюзія гАзів. 
Онлад — платня', -ні. 

*Окно —вікнА, -пА; 0. верх¬ 
нєє—верхнє вікно; 0. для вихо¬ 
ди газов — вікно для виходу гА- 
8Ів; 0. нижнєє — нижнє віквА;. 
О. продолговатое — довгАсте вік- 
пА; 0. слуховое —дахове вікнА- 

*Оиованньій—окутий; 0. же- 
лезом — окутий валізом. 



Юковка Оиерация 

♦Оковка — (действие) обкУ- 
«уваппя, (вещь) 8акІвець,-вця. 
♦Оповивать, оковать — обку¬ 

шувати, обкувіти. 
♦Околица — окУлиця, -ці. 
♦Околодок —лікарський пункт. 
♦Оконечность — кінець, кіацУ, 

жрай, -аю; (челОвека) кінцівка. 
Оконечности—руки (рук) й 

шУгп (піг). 
*ОконечньіЙ — кінцевий. 
♦Оконньїй—вікУнидй; 0. ко- 

«сяк—лутка, -їси; 0. рама — ві- 
жУнна варціба; 0. стекло—шйб- 
жа, -ки; 0. форточка — кватир¬ 
ка, -ки. 
♦Окоп — шанець, -нця; 0. без- 

•гірустверннй — .безбрустверовий 
.шанець; 0. гпездньїй—гніздовий 
шаиець; 0. для стрельби лежа— 
шанець для стріляння навлежач¬ 
ки; 0. для стрельбьі с чсолена — 
■шанець для стріляппя з коліна; 
■О. для стрельби стоя — шанець 
.для стріляний павстУнчки; 0. за¬ 
пасний—запасний пиінець; 0. из 
•снега—шанець зі снігу; 0. кип- 
жальний—кинджальний шйпець; 

•О. ложннй— фальшйвий шанець; 
О. отдельний—окремий шйнець; 

-•О. пулеметннй—кулеметний нїй- 
нець; 0. стрелковий стрілець¬ 
кий шанець; 0. в_ плане змсй- 
кош —шУпець у плані змійкою; 
0. ячеечпий^-гніздовий шінець; 
иачертание' О-па—пірис шанця, 

.♦йиошко — вікнУ, -па; 0. об’- 
«ктивное — вікУнце об’єктива. 
♦Окраина—край, -Ую, кінець, 

-НЦЯ; 0. СЄЛЄНИЯ — КІНОЦЬ СвЛЙ. 

*0красна — забарвлення, фар- 
бувіння, пофарбувіппя; О. под- 
ражательная —наслідУвие фарбу¬ 
вання, бйрвлення; 0. предмета— 
барва предмета, пофарбування 
предмета. 

*Окрашивание — забарвлення, 
фарбувіиня; 0. 8ащптпое—захис¬ 
не забйрвлсния. 

Онруг — округа, -гн. 
*Окр жать, окружить — ото¬ 

чувати, оточити. 
♦Онружение — отУчеппя. 
*Октябр.ский—жовтневий; 0. 

революция—Жовтнева революція, 
-ції. _ . 
♦Окуляр —окуляр, -ра. 
♦Окулярний — окулярний; 0. 

(глазпая) трубка—окулярна труб¬ 
ка. 
♦Окутивание—обгУртання, опо¬ 

вивання; 0. газами—оповивання 
газами. 
♦Олово—цйпа, -ни. 
♦Ольдгамовское соединение— 

Ольдгамова глуха. 
♦Омеднение — омідненпя. 
♦Опалзивать, оползти—осуві- 

тися, осунутися. 
♦Опасность — небезпека, -ки. 
Опасний — небезпечпнй. 

♦Опахало — віяло, -ла. 
♦Оперативний — оператйвпий; 

О.задание—оператйвне завдання; 
0. обстановка — оператйвні об¬ 
ставини; 0. приказ — оператйв- 
ний наказ. 
♦Оиерация — опсріція, -ції. 



Опилки 

*0пилки—(древесньїв) тирса, 
си; 0. (металлич.)—ошурка, 
-ки. 
♦Опираться, опереться—опи¬ 

ратися, опертися,спиратися, спер¬ 
тися. 
♦Описание — іпис, -су; 0. уст- 

пое — усйий іпис. 
♦Опись—іпис, -су, ре&тер, -тра; 

0. кратная лошадям — короткий 
реестер кіией; 0. оруЖия—ре£- 
стер збрії. 
♦Оплетна — іплітка,. -ки. 
Оповещать, оповестить—оио- 

віщіти, оповістити, сповіщати, 
сповістити. 

*Опознавательньій —прикмет¬ 
ний; 0. зпак — прикметний 
знак. 
♦Опознавать, опознать—роз¬ 

пізнавати, розпізнати. 
♦Опозкание — розпізнання. 
♦Оползание — осувііпня. 
*Опора—опора, -ри; 0. моста— 

опіра місту. 
*Опорньій — оперний; 0. втул¬ 

ка — оперний утулок; 0. плос¬ 

косте—опірпа площа; 0. пупкт— 
опірний пункт; 0. стакан — 
опірпий цплшдер. 
♦Олорожнять, опорожнить — 

спорожня'ти, спорожнити. 
♦Опорожненньїй —споріжпепий. 
♦Оправа— оправа, -ви; 0. по¬ 

перечного уровпя — оправа попе¬ 
речної нозімпиці. 
♦Оправка—опрівдепня, Оправка. 
♦Оправлять, - ся, оправить, -ся 

— оправля'ти, -ся, опрівйги, -ся; 

Оргаш 

(вьіздороввть) — вичуняти^ 
,,Оправиться“ — „Спочйнь“. 
♦Опрашивать, опросить—до¬ 

питувати, допитітп. 
♦Определение—визначення; 0_ 

положеиия точек — вЙ8пачеппя 
подіжоппя тічок; 0. превшпе- 
пия точек — визначення переви¬ 
щення тічок; 0. расстояппя — 
визначення відділення; 0. точка 
стояння—визначення тічки сто¬ 
яння. 
♦Определеннмй—певний, ви¬ 

значений. 
♦Определять, -ся, определить, 

•ся—впзпачіти, -ся, визначити, 
-ся, прпіпачітіт, -ся, прпзнічи- 
ти, -ся. присуджувати, присудити. 
♦Опрокидьівание — нереішдіп- 

ня, перевертіння. 
♦Опрокидмвать, опронинуть — 

перекидіти,'перекйиути, перевер¬ 
тіти, перевернути. 
♦Опрос — іпит, -ту, опйту— 

ваппя. / 
♦Оптический — оптйчпий; 0. 

обман—оптйчпа обмапа; 0. при- 
цел—оптйчпий мірник; 0. связь— 
ОПТЙЧПИЙ ЗР.Я80К. 

♦Опускание — спускання. 
♦Опускать, опустить—спуска¬ 

ти, спустити. 
♦Опускной — спускний. 
♦Опуш а — (одеждьі) обля¬ 

мівка, -ки; (леса)—узл/сся. 
♦Опьітньій—досвідчений, спріб-» 

ний. 
♦Оранжевий —жовтогарячий. 
♦Орган — ірган, -ва. 
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Юрганпзатор Осведомлепиость 

Организатор — організітор, 
-ра, упорядник, -ка. 

Организационно - распредели- 

тельньїй отдел—організаційно- 
розподільний відділ. 

Оргаиизационньїй — оргаиіза- 
щійний. 
♦Организация—організіція, -ції; 

(чего) улаштувіїшя; 0. с’емкн — 
•юрганізіція 8діймапня. 

Организованность —організо¬ 
ваність, -ности. 
♦Орден — Орден, -на; 0. Крас¬ 

ного Зпамони—Орден Червоного 
Прапору; 0. Трудового Знаиенп— 
Орден Трудового їїріпору. 
♦Ордер — Ордер, -ра* 
♦Ординарец—ординарець, -рця; 

•О. личний— особистий ордина¬ 
рець. 
♦Ординарний — ординарний, 

звичайний. 
♦Ордината — ордината, -ти. 
♦Ориентир—орієнтир, -ра; 0. 

<5уссоль — орієнтир бусОля. 
♦Ориентирование —орієнтуван¬ 

ня. 
♦Ориентировать, -ся — орієп- 

тувіти, -ся. 
♦Ориентировочямй — орієнта¬ 

цій пий; 0. паправлепие—орісн- 
-гаційний ніпрям; 0. предмет — 
•орієнтац/йнпй предмет. 
♦Оркестр — оркестра, -ри. 
♦Ортоскоп — ортоскоп, -на 
♦Орудне — гарміта, -ти; зна- 

ря'ддя; 0. с затвором—гарміта 
із замкОи; 0. сопровождения— 
супровідні гармата. 

♦Орудийнмй — гармітпий; 0. 
запряжка—іарматяий зіиряг; 0. 
начальник — начальник гармітй; 
0. расчет — обслуга гармітн; 
О. учепив — гармітнв павчінпя. 
♦Оружейник—зброяр, -рі. 
♦ОружеЙНЬІЙ — збройовий; 0. 

каптенармус — збройовий капте- 
нірмус; 0. мастерская—зброя'р- 
пя; 0. склад — вбройниця. 
♦Оружие—збрОя, -ІНІЇ; О.глад- 

коствольное—гладкоцівкова збрОя; 
0. заручное—запаопа збрОя; 0. 
заряжопное—заря'джена збр^я; 0. 
колющее—колольпа8броя; О.ма- 
газивпое — магазинова збрОя; 0. 
нарезное—нарізні збрОя; 0. ог- 
нестрельное—вогнопільна вбрОя; 
0. рубящее — рубальпа зброя; 
0. холодное — січні збрОя; Ору- 
ясием владспие—орудування збро¬ 
єю. 
♦Осада — облОга, -ги. 
♦Осадка — осідіиня. 
♦Осадньїй — облОжпиіі; 0. по- 

ложепие—стаи облОгн. 
♦Осадок — {атмосф.) Опад, 

-ДУї {гуща) осад, -ду, гуща, -щі. 
♦Осаждать, осадить — обляга¬ 

ти, облягти, обступати, обступи¬ 
ти, {химич.) осіджувати, оса¬ 
дити. 
♦Осажденньїй—облОженпй; об¬ 

ложенець, -нця. 
♦Осаживать, осадить {опус¬ 
кать) — осаджувати, осадити; 
{коня)—збивіти, вбити. 

Осведомленность —поіпфор- 
мОваність, -пости. 



Освеягение Особьій 

♦Освежение — відсвіження; 0. 
воздуха — провітрювання. 
♦Осветительньїй—освітлюваль¬ 

ний; 0. прибор—освітлювальний 
прилад; 0. ракета—освітлюваль¬ 
на ракета. * 
♦Освещать, осветить — освіт¬ 

лювати, освітлити. 
♦Освещение —.освітлення, 
Освидетельствование—іігляд, 

-ду. 
Освобождать, -ся, освобо- 

дить, -ся—звільня'тп, -ся, звіль¬ 
нити, -ся. 

Освобождение — звільнення; 
0. досрочное—дотермінове звіль¬ 
нення; 0. от паряда—звільнен¬ 
ня від наряду. 
♦Осевой— осьовий; 0. нако¬ 

нечник — осьовий наконечник, 
-ка; 0. подпшпвик — осьОва 
вальнйця. 
♦Оседатель—осідник, -ка. 
♦Оседающий—осідпйй; 0. при- 

способление —осідпйй пристрій; 
О. цнлиндр — осідшій циліпдер; 
0. часть — осідпі частіша. 
♦Оседльївать, оседлать—-сід- 

літп, осідлати. 
♦Оселок — брусОк, -скі. 
♦Осечка— осічка, -ки. 
♦Осколок— скілка, -ки. 
♦Осколочний — скалковий. 
♦Ослабление— осліба, -би. 
♦Ослаблять, ослабить—послаб¬ 

ляти, послабити; (поводья) по¬ 
пускати, попустити; (0-ить влпя- 
ние — вменшити вплив. 
Ослепление — осліплення. 

Ослеплять, ослепить — осліп¬ 
ляти,- осліпити, засліплювати, 
засліпити. 
♦Ослуиіание —иепОслуг, -ху. 
Осматривать, осмотреть — 

оглядати, оглянути. 
♦Осмолка— обсмалювання, об¬ 

смолення. 
♦Осмотр —ОГЛЯД, -ду; О..ИН- 

спекторский—інспекційний Огляд; 
0. медицнпский—недйчппй Огляд. 

Осмотрительно — обачно. 
♦Оснастка—оснащування, осна¬ 
щення. 
♦Основа — осиОва, -ви; 0. сет- 

чатая—сітчіста оснОва; 0. сплош- 
ная—суцільна оснОва. 
♦Основание —• підстава, -ви; 

оснОва, -ви; 0. деревяииое—де- 
рев’я'на оснОва; 0 деятельпое — 
активна оснОва; 0. недеятельное— 
пасивна оснОва; 0. масштаби — 
оспОва мірила; 0. мушки—оснО¬ 
ва мушки; 0. прицела—оснОва 
мірника; 6. ската — спід схилу; 
0. уровия — оспОва поземпиці. 

Основательность — ґруитОв- 
ність, -пости. 

Основательнмй —• ґруптОвний. 
♦Основной — основний, голов¬ 

ний, провідний; О. горизонталь— 
основні поземпна; 0. доска—ос¬ 
новна дОшка; 0. заряд—основ¬ 
ний варяд; 0. ііьісль — провідна 
думка; 0. орудне—основна гар- 
міта; 0. стойка—основні пості- 
ва; 0. то пи — основні точка. 

О с о б ьі й — (отдельньш) 
окремий, (особенний) особ- 
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Оставаться 

ЛИВИЙ; 0. ОТДЄЛ — ОКреМИЙ ВІД- 

діл. 
Оставаться, остаться — за¬ 

лишатися, залишитися, лишати¬ 
ся, лишитися. 

Оставлять, оставить —' ли¬ 
шати, лишити, залишати, зали¬ 
шити, кидати, покинути. 

*Останавливать, -ся. встано¬ 

вить, -ся—зупиняти, -ся, зупини¬ 
ти, -ся, спиняти, -ся, спішити, -ся. 

*Останавлкваюіций — 8упіін- 

ний; 0. удар — зупинний удар; 
0. укол — зупйниий укол. 
Установка — зупинка, -ки. 
"Остов — снасть, -ти, кістяк, 

-ка; 0, венчатьій — віпчіста 
снасть; 0. стаика — снасть стан- 
кй; 0. стойчаїнй — сторчова 
снасть; 0. треноги — спасть-три- 
шжка. 

Осторожность — обережність, 
-ности. 

*Острие — вістря'; (игли) жа- 
ЛО, -ла; ^ножа)—Лі'80; (пре- 
рьівателя) — шпевнк, -ка. 

*Остров—Острів, -рова. 
*Острогубцьі— гострогубці. 
* Остроконечньїй—гострий; (го¬ 
ра) стрімчастий; 0. пула—гй- 
стра куля. 

*0стряк — гостряк, -кі. 
*ОсуШИТЄЛЬНЬІЙ — ВИСуШВИЙ; 

0. канава — висушва каліка. 
Осуществлять, осуществить— 

здійснювати, здійснити; справ¬ 
джувати, спрйвдити. 

Осипать, -ся, осипать, -ся— 

обенпіти, -ся, обсипати, -ся. 

Отбрасьівать 

" Ось — вісь; 0. абсцисо — вісь 
абсцис; 0. барабана — вісь бара¬ 
бана; 0. боевая — біійпа вісь; 
0. ведущая — тягові вісь; О.вра- 
щення рнчага — вісь обертання 
важеля; 0. вмбраснвателя—вісь 
викидачі; 0. дифференциала — 
ВІСЬ ДИференЦІяЛу; 0. ДОрОГИ — 
вісь шляху; 0. канала ствола — 
вісь каналу цівки; 0. курка —• 
вісь курні; 0. нес’емоая— не- 
здійміна вісь; 0. овала — вісь 
овйлу; 0'. ординат— вісь ординат; 
0. лоїодиая — похідна вісь; 
0. приємніша — вісь приймачі; 
0. рассеивания — вісь рйзсіву; 
0. рукоятки —ВІСЬ ручки; 0. СВЯ8Н 
— вісь звязку. 

"Отапливать, -ся, отопить, -ся 
— огрівіти, -ся, огріти, -ся. 

*0тбив—відбивіння; 0. кру- 
говой — колові відбивіння; 0. 
устунающий — відступні відби- 
ВІІІБЯ. 

*Отбивать, -ся, отбить, -ся— 

відбивіти, -ся, відбити, -СЯ; ,0т- 
бей ВВОрі“ — „Відбий догори41; 
„Отбей налево44 — „Відбий нал/- 
В0"; „Отбей направо4* — „Відбий 
направо44; „Отбить ответ44—„Від- * 
бити відповідь44. 

*Отбитю—відбиття; 0..атаки 
— відбиття' атаки. 
.*Отблесн— відблиск, -ку. 
♦Отбой —відбій, гбію. 
*Отборньій — добірний; 0. боец 

— добірний боєць. 
Отбрасьівать, -ся, отбросить, 

-ся—від(од)кидйти, -ся, від(од)- 
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Отбьівать 

кииути, -ся; від(од)бив4ти, -ся, 
від(од)бити, -ся. 

*Отбьівать, отбьіть — відбува¬ 
ти, відбути; 0. паказаане — від¬ 
бувати, відбути кару. 

*Отбнтие—відбув&иия, відбуття. 
♦Отверстие— отвір, -вору; 0. 

виоускпое — випускний бтвір; 
О. для оси курка — отвір для 
бси куркіі; 0. для доходной оси-— 
4твір похідної ііси; 0. Газ ОБОЄ— 
гізовий бтвір; 0. запальпое — 
підпільний і^твїр; 0. круглеє — 
круглий бтвір; 0. павиптовап- 
ное—наґвиит&аоий бтвір; 0. па- 
ливиое — наливний бтвір; 0. па- 
роотводное—паровідвідний бтвір. 

*Отвертна— ро8трубник, -ка. 
♦Отвертьівать, отвертеть — 

відкручувати, відкрутити, відвер¬ 
тати, відвернути. 

*Отвес— висік, -скі. 
♦Отвесно—прямовисно, стрімко. 
*Отвесньій—стрімкий, стінуві- 

тнй, сторчовий; 0. берег — стрім¬ 
кий беріг; 0. иоложеаие прибо¬ 
ра — сторчове положення при¬ 
строю. 
♦Ответ — відповідь, -ди; 0. 

сложнцй — складна відповідь. 
♦Ответньїй— зворотний; 0. ата¬ 

ка— зворотна атака. 
Ответственность — відпові¬ 

дальність, -пости. 
Ответственньїй—ВІДПОВІДАЛЬ¬ 

НИЙ; 0. оргаиизатор —• відпові¬ 
дальний організатор; 0. секре- 
тарь — відповідальний секретар. 
♦Ответчин—відповідальний, -ка. 

Отделениі 

Отвечать, ответить —відпові¬ 
дати, відповісти. 

*Отвинчив ть, отвинтить—від¬ 
гвинчувати, відгвинтити. 

*Отвлекать, отвлечь— відвер¬ 
тати, відвернути; відтягати, від¬ 
тягти. 
♦Отвод —відвід, -віду, ВІДВІ- 

джеиия, відведення; О.водьі — від¬ 
ведення води; 0. квартир від¬ 
ведення приміщень; 0. круговой 
—дсолове відведеипя; 0. простой 
— просте відведення; 0. тока — 

відведеиия струму; 0. ударом — 
відведення ударом. 

*Отводить, отвести — відва¬ 
дити, відвести; відвертати, від¬ 
вернути. 
♦Отводка — відвідиик, -кі. 
Створять, отворить — відчи- 

П/Їти, відчинити. 
*Отвращение — відвертіеоя; 

0. іюбега — запобігання втечі. 
*0твязьівать, -ся, отвязать, 

-ся (о логиади) — (од)від- 
вязуватн, -ся, (од)відвя8Іти, -ся. 

*Отгибать, отогнуть — відги¬ 
нати, відігнути. 

*Отдавать, отдать — (од)від- 
давіти, (од)віддіги; 0. прикава- 
пие — ді ги иакііза, иаказати. 
♦Отдаление — віддалення; від¬ 

даль, -ли. 

*Отдача (орудия) — відбій, 
-бію. 

Отдел — відділ, -лу; різділ, 
-лу. 

*Отделение — (войск. соеди- 
НЄП.) рій, рою; відділ, -іу; 



Отделешшй 
Отлагательство 

(действ.) — відділення; „0. ко 
ипе“—„Рій до мене“. 

'Отделенньїй — ройовий; 0. 
окоп— шанець ва рій. 

*Отделна — оброблення, оброб¬ 
лювання. 

Отдельно — окремо. 
*Отдельньій — окремий; (еди- 

ничний) поодинокий; 0. боец— 
окремий боіць; 0. кавалерийская 
бригада—-окрема кінна бригада- 
О. караул — окрема сторОжа; 0. 
часть — окрема частина; 0. зс- 
кадрои — окрема кінна сотня. 

’Отделять, отделить—відо¬ 
кремлювати, , відокремити, відді- 

борт—відкидпіій Облавок; 0. сош- 
пик — Відкидний лом/ш; 0. щит- 
відкпдаий щит. 

*Отнидьівание — відкидання. 
'Откладьівать, отложить—від¬ 

кладати, відкласти. 
*Отклонение — в/дхил, Відхи¬ 

лення; 0. вероятное (середин- 
ное) — імовірний (середній) в/д- 

пули-ВІДХИЛ кулі. 
Отклонать,- отклонить — від¬ 

хиляти, відхилити, відвертіти, 
відвернути. 

'Отномандировьівать, отко- 
ландировать — відряджати, від- 
іядити. ’ 

^Откос — споховпна, -ни; О. 

істествеиньїй — властива снохО- 
ипа; 0. крутой — крута спохО- 
ииа. 

*Откосньій— спохОвипиий; скіс- 
ий; Откосньїй ремоеь —скісний 

шина —- продух, -ху. 

IX — відпочинок, -нку. 
їхающий —що відпочиває; 
»— частина на відпочин- 

— пухлина, -пи, (ноги) 

иать, отжать (оттал- 

ь) — відтискати, відтйс- 

I — (воєн.) ВІДКЛИК, -КУ; 
ки.-^ 
— відмОва, -ви; до 0.— 
ш. 

— відкОчувания; відкОт, 

>*вать, откатить — від- 
. відкотити. 
івать, откачать (насо- 
відсмокОвувати, відомо- , 

Відкидний; О 



Отличаться Отправлени*- 

Отличаться, отличиться—(од) 
відрізпя'тися, (од)відрізнйтися; 
(од)від8начатися, (од)відзнічи- 
тися. 

Отличие — відміна, -пи; від¬ 
знака, -ки. 

*Отличительньій — ВІДМІТНИЙ, 

ВІДМІННИЙ; 0. 8пак — ВІДМІТНИЙ 
знак, -ку. 

*Отличньій — видатний; дуже 
'гарний, відмінний; 0. стрелок— 
видатний стрілець, -льця'; 0. 
стрельба — видатно стріля'ння. 

*Отлогий — положистий; 0. 
траектория — полОжиста траєк¬ 
торія, -рії. 

*Отлогость—положистість,-то¬ 
сти; 0. ' траекторни — положи¬ 
стість траєкторії. 
♦Отложение—пОклад, -ду; від¬ 

кладання. 
Отлучаться, отлучиться—(од) 

відлучатися, (од)відлучйтеся. 
Отлучившийся — що відлучив¬ 

ся. 
*Отлучка — віадука; 0. само- 

вольная — самовільна відлука. 
*Отмель — обмілина, -ни. 
Отмена — скасування. 
Отменять, отменить — касу¬ 

вати, скасОвувати, скасувати. 
*Отмеривание — (од)відмірю- 

ванпя. 
*Отметка—зазнана, -ки; пО- 

значка, -ки; 0. внсот — пОвнач- 
ка восОт; по отметкам — 8а 8а- 
з віками. 

*Отметчик—зазначник, -ка. 
*Отмечание — зазначення, на¬ 

значування; 0. орудия — зазна¬ 
чання гармати. 

Отмечать, отметить — зазна¬ 
чати, зазначити. 
♦Отмостна — вимОщепня. 
Отмостить — (досками) ви¬ 

мостити, вистелити; (ксімнвм)— 
вибрукувати. 
♦Отмьівка — відмивання; від— 

кивка. 
*Отммкать, отомннуть — від¬ 

микати, відімкнути; 0. штик — 
здіймати, зняти багнета. 

*Относительньій — віднОсвий;. 
0. длииа тела орудия — віднос¬ 
на довжині тіла гармати; 0. за¬ 
ряд— віднОсний наряд;, 0. ко- 
мапдование внсот — відпОсне ко¬ 
мандування висОт. 

*Отношение — відно'шенпя?. 
(канц.) завідОмленпя. 

*Отогнутьій — відігнутий. 
♦Отодвигать, отодвинуть — 

відсувати, відсунути. 
♦Отожженнмй — відпілеиий; 0.. 

проволока — відпалений дріт. 
*Отопление — Огрів, огріван¬ 

ня; О. паровое — огрів па? 
ровий. 

Оторванность — відірваність, 
-ности. 

Оторг — (скор.) відОрг, -га. 
*Отпор—відсіч, -чи. 
*Отправление — виряджіння, 

вйряджепня; викОнання; 0. ко¬ 
манд — виряджінпя команд; 0. 
обязанностей—викОнання обов’яз¬ 
ків; 0. поезда — виряджання по¬ 
їзда, вирушення пОїзда. 
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Отправлять 
Отступательпнй 

'Отправлять, отлрав 
ряджати, вирядити. 

*Отпрягать, отпречь 
тіти, випрягти; „Отпі 
„Випрягій“. 

*Отпрягание — випр; 
'Отпусн— відпустка, -ки; 0 

«ессрочньїй — безтермішіва від 
■пустка; 0. кратковременпьій — 
короткочасна відпустка; 0. по бо 
лезнн — відпустка через хвб' 
рість; 0. продолжительпий — 
довгочасна відпустка. 

■ Отпуснной — відпускній; 0. 
билот — відпускний білет. 

*Отравленньій — отруєний, за¬ 
труєний. ’ 

*Отравлять, отравить — отру¬ 
ювати, отруїти, затруювати, ва¬ 
тр уїти. 

Отравляющий — труйиий; О 
вещество — труйна речовина. 
'Отражатель — відбивач, -«.а* 

«трицательчьій—негативній 
від’ємний. 

*Отрог — віднога, -ги. 

*Отросток — паросток, -тка. 
Отрьівка — копання, відкбпу- 

вапня; 0. окопа — копання шінця. 
Отряд—загін, -піну; відділ, -лу; 

О. автомобильний — автоноб/ль- 
пий загін; 0. бапно-прачешно- 
дезннфекциопннй —лазне-пріль- 
по-дезиафекційанй відділ; 0. бо 
ковой — боковий загін; 0. воз- 
духоплаватвльний— повітроплав¬ 
ний загін; 0. головной — голов¬ 
ний загін; 0. десантний — де- 

внпря 

!** 



Отстунать 

ний; 0. бой — відступний бій; 
0. марш — відступній рух. 
•Отступать, отступить—від¬ 

ступати, відступити, відходити, 
відійти. 

*Отступление — відступ, -пу. 
Отсутствие — відсутність, 

‘НОСТИ. 

Отсутствовать — бути від¬ 
сутнім. 
Отсутствующий — відсутній. 

*Отсчет — відлік, -ку, відлі- 
чепня, відлічування. 
♦Отсьіревать, отсьіреть—звог¬ 

чуватися, 8В0ГЧЙТНСЯ. 

*Отсьірелмй — відвбглий. 
*Отталнивание — відштовху¬ 

вання. 
*Отталкивать, оттолкнуть — 

відштовхувати, відштовхнути. 
*Оттенять, оттенить — (од) 

відтіпя'тп, (од)відтіннти. 
*Оттенение — відтінювання. 
*Оттенок — відтінок, -нка. 
*Оттеснять, оттеснить — від- 

тісня'ти, відтіспйти; відкндіти, 
відкинути. 

*Оттисн — відбйток, -тка. 
*Оттягивать,оттянуть — (од) 

іідтягітн, (од)відтягнути. 
*Оттяжка —- отОса, -си; відтя¬ 

гання; 0. с зацепом — отОса 8 
вачепою. 

*Отход —.відхід, -хОду. 
*Отходить, отойти—відходи¬ 

ти, відійти. 
•Отхожее место—відхо'док,-дка. 
*Отчаливать, отчалить —від¬ 

чалювати, відчалити. 

Охрапеип^ 

•Отчет — ввіт, -ту, справб- 
здапня. 

Отчетливость — виразність^, 
-пости. 

*Отчетносгь — звітність, -не¬ 
сти. 

*Отчетньій — звітний; 0. кар- 
точйа — звітна кіртка. 
♦От’езд— від’їзд, -ду; О.'ближ- 

пнй — близький від|ї8Д; О. даль- 
иий — далекий від'ївд. . 

*Охват — охоплення. 
*ОхватЬівающее движение — 

охбіїлювальпий рух. 
*Одвативать, охватить—охби- 

люватн, охопити. 
♦Охлаждающий — охолодний. 
♦Охлаждение—охолбдж(ува)ее- 

ня; 0. водяпое — охолбдж(ува)- 
еиня водяне; 0. ствола — охолб- 
дж(ува)ешія цівки. 

*Охотник — охбчиО; мисливець.. 
*Охотничий - МИСЛИВСЬКИЙ^- 

Охотиичий патрон — мисливський, 
набій. 

*Охра — вбхра, -ри; 0. жел- 
тая — жбвта вбхра; 0. красная— 
червбна вбхра. 

*Охрана — охорОна, -ни. 
•Охранение — охорбпа, -ни; 0.. 

артиллерин — охорОна артилерії;. 
0. боковое — бокові охорбна; 0. 
воздушное — повітряна охорона;, 
0. асмное — вазенна охорбна; 0.. 
круговое — колові охорона; 0. 
непосредствеппое — безпосереднж 
охорбпа; 0. неподвижнов — неру¬ 
хома охорбна; 0. подвижное — 
рухОма охорбиа; 0. походное — 
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<Охранительньій 

*Очелон (іу пеки) — челюсти. 
Очень — дуже, сильно; 0. ви- 

сокий разрнв —д/же високий 
розрив. 

*Очередной—черговий; 0. дпе- 
вальпьій — порядковий черговець; 
„Очередной, па пост“ „Черго¬ 
вий, иа стійку4*; „Очередной, ору- 
жие к ноге, отстегнуть патронную 
сумку1* —„черговий, збр^ю до но¬ 
ги, відстебнути наб/йиицю“. 

*Очередь — черг4, -гй; 0. ба¬ 
тарейная — батерГйпа чергі; виє 
О-ди — по-аа чергою; „Очередь— 
огонь" — „Чергі — вого'нь". 

Очертание — (Йрие, -су. 
Очистка — очищення. 

^Очни — окуляри, -рів. 
'Очко — вічко, -ка; 0. павин- 

говавпое — нагвннт^ване вічко. 
Ошибка—помилка, -кп. 
Ошибочньїй — помилковий. 
Ошоривание — зашорОвуваппя. 

'Ошоривать, ошорить — 8ашо- 
Овувати, вашорувати. 
*Ощупью—пОмацки, вавпіілапкп 

*Падающии — що підае; П. ми- 
япень — мета, що падає. 

*Падение — надання; спад, -ду; 
її. листом — подання листам. 

*Пажилина {мости)—прнту- 
жвна, -ни. 

Паек — пайка, -ки. 
*Паз ґіра, -ри; П. вертикаль- 

*ше—нростовйсиі гари; П. верх- 



Пакгауз 

.-і 

П. скошенний — скісна ґОра; П. 
продольннй — иодовжиа гіра. 
♦Пакгауз — пакгавз, -зу. 
♦Пакет — пакет, -та; П.' горю¬ 

чий — пальний пакет; П. инди- 
впдуальвьій — індивідуальний па¬ 
кет. 
♦Пакля — клОччя, -ччя. 
Палата — палата, -ти. 

♦Палатка — намОт, -ту. 
♦Палаточньїй—пакетний; П. ла- 

герь — наметний тйбор. 
♦Палаш — палаш, -ша. 
♦Палец —, палець, -дьця; П. 

безьімянпьій — підкнзйнпий па¬ 
лець; П. большой — великий па¬ 
лець; П. верхпие — верхні паль¬ 
ці; П. к крючку — палець до га¬ 
ка; ^ П. ограпичитель — палець 
обмежник; П. укавательннй — 
вказівний шілець. 
♦Палочна — паличка; П. дере- 

вянпая — дерев’яна піличка. 
♦Палуба—[строєних) палуб, 

-ба; (судна) пілуба, -би. 
♦Пальба—стрілянина, -пи. 
♦Панель — лйштва, -тви; па- 

пеля, -лі. 
Паника — паніка, -кп. 
♦Панорама — папоріма, -ми; П. 

артиллерийская— гарматна пано¬ 
рама. 

♦Панорамное гнездо — гнівдО 
панорамне. 
♦Пантограф — пантограф, -фа. 
♦Панцьірь — панцер, -ра. 
♦Папка'—-шабатурка, -ки. 
*Пар —пОра, -рп; П. водяпой— 

ведяиа пОра. 

Паро* 

♦Парабола — парабола, -ли. 
♦Парад—паріда, -ди; „П. смир¬ 

но, ц торжественпому маршу на 
(столько-то) лннейньїх дистанций,. 
ио-ротно, равнение направо14— 
„Паріда струнко, до урочистого- 
РУ*У, на (стільки ось) лГн/йних. 
дистанцій, сотнями, рівняння пра¬ 
воруч 
♦Параллель—рівнолежник, -ка,. 

па рал еля, -лі. 
. *Параллельньій — рівнобіжний, 
ршполежвий; П. брусья — рівно- 
лежні бруси; П. веер—рівнобіж¬ 
не віяло. 
♦Парапет — парапет, -ту. 
♦Парафин—парафіни, -ни. 
♦Парашют—парашут, -та. 
' Парирсвать — відбивати. 
♦Парк — парк, -ку; П. артил- 

лерийский — артолерійпий парк;: 
П. ппжеиерньїй — інженерний, 
парк. 

Парламентер — парламентар, 
-ря. 

♦Парний — парний, паристий- 
П. пост — пОрна стійка; П. ча- 
совие — парні стійкОві. 
♦Паровоз — паротя'г, -гу; П. 

броневой —пінцериий паротяг^ 
♦Паровозний — паротяговий. 
♦Паровой •—паровий; П. каме¬ 

ра — парова кімера; П. катер — 
парова катерка; П. отонлепне — 
паровий Огрів. 
♦Паровипускной— паровипуск¬ 

ний. 
♦Пароль — парОль, -лю. 
♦Паром — порОн, -на. 



Иароотводннй 

•Пароотводний — паровідвід¬ 
ний; П.. отверстие — паровідвід¬ 
ний бтві^; П. трубка — паровід¬ 
відні трубка. 

*Парорабочий —иароробо’чий. 
‘Пароход — пароплав, -ва. 
’Пароходньїй — пароплавний. 
Партбилет —партквиток, -тка. 
Партдисциплина — партдис- 

шипліна, -ші. 
Партзадание —партзавдання. 
Партзанятие — партнавчіння. 
Парі неї;—партіець, -тійця. 

^Партизан — иартивін, -на. 
‘Партизанений — партиза¬ 

нський; П.война—партизанська вій- 
лі; П. действие — партизанська 
.дія- П. отряд — партизанський 
загін. [ -ности. 

Партийность — партійність, 
Партийний—партійний; П. ап- 

парат—партійний апаріт; П. ко- 
жиссия — партГйпа комісія. 

‘Партия — піртія, -тії; П. раз- 
іведивательная—розвідка піртія. 

Партколлектив — шіртколек- 
-тив, -ву. 

Партком — парткім, -му. 
Партконференция — парткон- 

•ференція, -ції. 
Партобязанности — партобі- 

.в’язок, -зка. 
Партработа —партробота, -ти. 
Партстаж — партстаж. -жу. 
Партустав — партстатут, -ту. 
Партзтика — иартетика, -ки. 
Партядро — партядрб, -рі. 

-‘Парус—вітрило, -ла. 
^Парусина — парусина, -ми. 

Пеленгаторная станцій 

‘Пасмурний — хмарний. 
‘Пассивньїй — пасивний. 
‘Патрон — набій, -б<ію; П. бо- 

евой—бійшій набій; П. кара- 
ульние — набої для сторожі; П. 
охотннчий — мисливський набій; 
П. упитарннй — упітірпий набій; 
П. учебньїй — павчільний набій; 
П. холостой — сліпий набій. 

‘Патронник — набійник, -ка. 
‘Патронний—набійний; П. в'юк 

—набійний в’юк; П. двуколка — 
набійпа бідна; П. коробка — на- 
бійна корббкау П. лепта — набій¬ 
па стрічка; П. лоток—набійний 
короб; П. магазин—набійний ма¬ 
газин; П. резерв — набійний ре¬ 
зерв; П. склад — склад наббїв; 
П. сумка—набійниця; П. обойма— 
обіймиця пабійна. 

* Патронташ — пабійниця, -ці. 
‘Патрубон — патрубок, -бка. 
“Патрулирование—патрулювін- 

пя. , 
‘Патруль — патруль, -ля. 
‘Пауза — півза, -зи. 
‘Пачна — пічка, -ки. 
Пачнать, запачнать бруд¬ 

нити, забруднити, мізати, замі- 
вати. 

Пашня—пива, -ви, рілліі, -ллі. 
'Паяльник — лютівник, -кі. 
'Паяльная лай па — люту віль¬ 

на лампа. 
'Педаль—ступатень, -тня. [-ка. 
'Педометр — кроколічйльоик, 
Пекарня — пекарня, -пі 

‘Пеленгаторная станция — па- 
ленгаційна стація, -ції. 
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Пепек 

*Пенен—пеньок, -пька; (тех.) 
шпеник, -ка. 

Пение — спів, -ву; співи, -вів, 
співання. 

Пень—пень (пня). 
*Пеньковьій — конопляний. 
Первинний—первісний, почат¬ 

ковий. 
*Первосрочньій — першого тер¬ 

міну, першотермішівий; П. об¬ 
мундированім — першотермініве 
умунднрувііння. 

Первнй — перший; „Первая 
смена к разводящим“ — ,,перша 
зміна до розвідників“; П. шерен¬ 
га— перший шерег. 
'Перебегать, перебежать—пе- 

ребігіти, перебігти; нередавітн- 
ся, передатися. 
'Леребежка—перебіг, -гу пе¬ 

ребігання; П. стремительная — 
навільний перебіг. 

* Перебежчик—перекпнець, -нця. 
'Перебивание —перебивання. 
'Переборна — (в конюшне) 

перегородка, -кн; переділка, -ки. 
'Перебрасьівать, перебросить 

— перекидати, перекинути. 
'Переброска — перекид, -ду; 

перекидання. 
'Перевал—перехід; П. горпнй 

— гірський перехід. 
'Перевериа— перевірка, -ки; 

неревіряпня. 
♦Переверять, переверить—пе¬ 

ревіряти, перевірити. 
'Перевес— перевіга,-ги; П. в 

огие—перевага у вогні. 
Перевод (с должности)— 

Перегородка 

переміщення; (фехтование)— 
перевід, -воду; (деиствие) — 
порекладіння, переведення; П_ 
карти не одного масштаби в дру- 
гой—переведення мапи 8 одного 
мірила па друге; П. стредочннйі 
—виличний перевід. 
'Переводина — слиж, -жа. 
'Лереводной — перевідний, пе¬ 

ребивний. 
'Перевоз, перевозка — пере¬ 

віз, -вОву, перевезення. 
'Перевозочньїй, перевозньїй — 

перевоаОвкй, перевіяний; П. до¬ 
кументи—перевозові документи; 
П. средства— перевозові зісоби. 

* Перевооружать, перевоору- 
жить — переозброювати, перео¬ 
зброїти. 

Переворот — переворот, -ту; 
переверт, -верту; перевертіпня; 
п. через крило-переверт через" 
крилО. 

’Перевязка — перев’я'зуваипя,. 
перев’язка, -ки. 
'Перевязочньїй — перев’язний ; 

П.'Материал—перев’язний мате- 
ріял; П. отряд—перев’язний від¬ 
діл; П. пункт — перев’язний, 
пункт. 

*Перегиб — перегни, -гину; пе¬ 
регинання. 

Переговариваться — перемов¬ 
лятися. 
'Переговори—переговори,-рів; 

перемОви, -мов. 
'Перегонка — дестиляція; П. 

сухая — сухі дестиляція. 
'Перегородна—переділка, -ки; 
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Перегружать Перекличка 

Л. картооиая—тектурна пере¬ 
ділка. 

* Перегружать, перегрузить— 

перевантажувати, перевантажити. 
* Перегрузка—перевантіжевпя. 
’ Перегрузочнмй — перевантаж¬ 

енії; П. путь—переваптажпа кОлія. 
*Перегруппировна — перегру¬ 

пування. 
^Передавать, передать—пе¬ 

редавати^ передати, переказува¬ 
ти, переказати. 

*Передаточньій — передатний; 
П. канал —перелітний капіл; П. 

мехапизм — передатний механізм; 
Л. СВЯЗЬ—ПОрОДаТНИЙ 8ВЯв0і£ П. 
пункт—передатний пункт. 

*Передатчик — передавач, -чі; 
Л телеграфний — передавач те¬ 
леграфний. • 

* П ередача — передавання, пе¬ 
редача, -чі; П. вубчатая — три- 

-бОва передіча. 
*Передающий механизм—ме- 

хаш'ви перелітний. 
*Передвигать, -ся, передви- 

нуть, -ся — перссувіти, -ся, пе¬ 
ресунути. -ся. 

*Передвижение — пересування; 
П. войск — пересування війська; 
П. ложное — пересування фаль¬ 
шиве; П. пригнувшись—пересу¬ 
вання зігнувшись. 
♦Передвижной — пересувний; 
П. библиотека (передвнжка 

.книжная)—пересувні бібліотека. 
*Передний — передній; П. вн- 

движная лапа — передня висувні 
.ліна; П. караул—передня сторо¬ 

жа; л. кольцо — псредпе кільце; 
П. линейка—передия лінійка; П. 
скат врзвншеяности — передній 
схил горбовини; П. труба—перед¬ 
ня, трубі; П. стеика — передня 
стінка; П. упос — передня пара; 
П. ход—передній хід; П. хомут— 
передній хамут; П. шеренга—пе¬ 
редній шеріг. 

*Передовой — передовий; П. 
линия — передова лінія; П. па- 
блюдательний пункт—передовий 
стежовий пункт. 

*Пзредок— псредОн, -дка; „Пе¬ 
редка на батарею" — „Передки 
па батерію". 

*Переезд — переїзд, -ду. 
*Перезаряжание — перезаря- 

ДЖІ110Я. 

*Перезаряжать, перезарядить 
— перезаряджіти, перезарядйти. 

*Перекапьівать, перекопать — 
перекопувати, перекопіти. 

*Перекат—перекодування; гур¬ 
кіт, -коту; {на реке)—переміль, 
-ли; движение перекатами — по- 
сувіння (рух) перекОчувапцям. 

*Перекашивать, перекосить — 
перекОшувати, перекосити. 

*Перекидной — перекидний; П. 
огонь—перекидний огОнь; П. са¬ 
па— перекидні сіна. 

*Перекладина—перекладка, -ки; 
(меоюду стропилами) — 
бантина, -не; (в лестнице) 
щабель, -бля. 

*Перенлична — переліка, -ки; 
перекликіпня; П. вечерняя—ве¬ 
чірня пореліка. 



Переключатель 

'Перенлючатель— перемикач, 
-ч£; П. боковой—боковий пере¬ 
микач. 

‘ Перековка — перекуваннн, пе¬ 
рековування. 

‘'Перенос — перекіс, -косу. 
'Перекосина— косОвипа, -пи. 
'Перекрестньїй — перехресний; 

П. огонь — перехресний огОпь. 
'Перекресток, перенрестье — 

перехрестя, -тя; П. дорог—роз¬ 
доріжжя, -жжя. 

^Перенрещивание—перехрещу¬ 
вання. 

' Перекрой — перекривання. 
*Перенривать, перекрить — 

«ерекривіти, перекрити. 
*Перекрьівающий — перекрив-' 

ний; , П. кольцо — перекривив 
кільце. 

*Перекритие —перекриття'; пе¬ 
рекривання. 

Перелезать, перелезть — пе¬ 
релазити, перелізати, пере¬ 
лізти. 

*Перелет—переліт, -льОту. 
*Лерелетнмй — перелітний. 
'Перелом — перелік, -лому 

злам, ‘-му. 

*Перемах — переміх, -х\\ 

'Перемена—зміна, -ни; П. на¬ 
правлення—вічна Напряму; П. це- 
лп — 8міпа діли. 

*Переменньій — ЗМІННИЙ; П. за¬ 
ряд—змінний заряд; П. напря- 
я;ение (тока)—змінне обтя'жен- 
пя; П. скорость — вмінпа швид¬ 
кість; П. состав—змінний склад- 
П. ток—змінний струм. 

Перерив 

^Переметная сума—сакви (са¬ 
ков). 

* Перемещение — переміщення. 
'Перемирие — перемир’я. 
'Перемичка —склепіння, попе¬ 

речина, -ни; кольцевая канавка 
с перемнчкой—кільцевий рівча¬ 
чок із перекладкою. 

Перенос — перенесення; П. ог- 
пя — перенесення вогню. 
'Переносить, перенести — пе¬ 

реносити, перенести. 
'Переносна — перепОшуваппя- 

перенесення. 

Переносной—переносний; П. 
плетень — перенОсной тин; П. 
препятствие— перепОсна перепОна» 

Переносье—(сбруя) нахріп- 
ник, -ка. 

*Переосвидетельствовать — 
пересвідувати, ііереоглянути. 

*Перепалзивать, переползти— 
переповзати, переповзти. 

Переписна — листування, пе¬ 
реписування; П. служебпая — 
службове листуваппя. 

Переписчик—переписувач, -ча- 
пйсар, -ря. ’ 

'Переплет (каркаса)—пійл, 
-ми. 

*Переплетний (мост)—клю- 
чиннстий. 

Переползание -—переповзііния. 
'Переправа — переправа,- -ви. 
*Перепутивани6(про0одо0)— 

переплутування. 

'Перерив — перерва, -ви, пе¬ 
реривання; П. огня—переривішія 
вогню. 
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Переривать 

•Переривать, перервать — пе¬ 
реривати, перервати. 
•Переривчатий — переривча¬ 

стий. 

•Пересадка—(растений) пе¬ 
ресаджування. 

•Переседлнвать, переседлать 
— пергсідлОвувати, пересідлітн. 

•Пересекать, пересечь — пе- 
ретипіти, перетятії; переймати, 
перейняти. 
•Пересеченная местность — 

перетя'та місцевість. 
Пересиотр — перегляд, -ду. 

•Перестраивать, перестроить 
— переладнОвувати, переладнати; 
перебудовувати, перебудувати. 

• Перестреливать, перестре- 

лять—перестрілювати, перестрі¬ 
ляти. 

•Перестрелка—перестріл, -лу; 
перестрілювання. 

•Перестроение —переладнання. 
•Перетягивание —перетягуван¬ 

ня. 

•Перехватнвание—перейміння, 
перехоплювання. 
•Перехватмвать, перехватить 

— переймати, перейня'ти;-пере¬ 
хоплювати, перехопити. 
•Переход—перехід, -іі£ду. 

•Перечень — перелік, -ку. 
•Перечерчивать, перечертить— 

перерисовувати, перерисувіти. 
•Перила — поруччя. 
•Перильщик — поруччір, -ря. 
•Перильний — пОручапцй. 
Периметр — перйметор, ,-тра; 

П. обхода — перйметер обходу. 
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Период — період, -ду. 
•Периодический —періодичний; 

П. дойствие — періодична дія. 
•Перископ — перископ, -па. 
•Перка—перкО, -кі (свердла); 

П. ложечпая — ложкове перко; 
П. центровая — центрове ЛеркО. 
•Перо (ж.д.) — перО, -рі; П. 

боевой пружини—иерО бойпої пру¬ 
жини. 

•Перпендикуляр—сторч, -ча. 
•Перпендикулярний —сторчо¬ 

вий. 

•Персонал — персонал, -лу. 
•Перспектива перспектива. 
•Перспективний — перспектив¬ 

ний; П. рисунок—перспектив¬ 
ний малюнок. 

•Перчатка — рукавичка, -кн. 
•Песон — пісОк, -ску. 
•Песочний — пісковий. 
•Песчаний — піскуватий, піща¬ 

ний; П. грунт—піскуватий ґрунт; 
П слой — піщана верстві, шар. 
•Песчанник — пісковець, -вці'г. 
•Петарда — петірда, -дн. 
•Петлевой узел — зішморг. 
•Петлица — петлиця, -ці. 
•Петля, петелька — петля,^ -лі', 

петелька, -ки; (в сети) ві'чко, 
-чка; П. кожанная—рем/нна пет¬ 
ля'; П. мертвая — мертва петля'. 

Петь — співати. 
•Пехота — піхОта, -ти. 
•Пехотний — піхотний; П. раз- 

ведка — піхОтна ро'звідка; П. 
устав—піхОтннй статут. 
•Печатающий механизм — дру- 

кувільний механізм. 



Печатиьій Плакат 

♦Печатний — друкОваанй; дру- 
Кіірськцй. 

Печать — печітка, -кп; друк, 
-ку; наложенеє печатей—запечі- 
ту вания. 

’Печь — груба, грубка, піч (пе¬ 
чи); П. земляная—земляні піч; 
П. хлебопекарпая—піч пекарська. 

Печь, испечь — пекти, спекти. 
*Пешеходньій — хідпий. 
♦Пеший— ПІШИЙ; П. порядок— 

піший порядок. 
*Пешком — ПІШКИ. 

♦Пещера — печера, -ри. 
♦Пика— спис, -са. 
*ПИНЄТ — бекет, -ту; (2Є0д.)— 

пікет, -та. 
*Пикирование — пікуваппя. 
♦Пикриновая нислота — пікрй- 

пова кислота. 
*Пикрит —пікрйт, -ту. 
♦Пике — піке. 
* Пила —пилка, -кп; П. дис¬ 

ковая—кружільпа пилка; П. ква¬ 
дратная — квадратова шілка; П. 
лучковая — кроснева пилка; П. 
плоская —плеската пилка; П. по¬ 
лу круглая—півколова пилка; П. 
поперечная — поперечна пилка; 
П. узкая — вузькі шілка. 

*Пилот — пілОт, -та. 
♦Пирамида—піраміда, -дн;(для 
оружия) — ставаиця, -ці. 
♦Пирамидальний — піраміділь- 

пий; П. коммутатор—пірамідаль¬ 
ний комутітор, -ра. 

*ПирОКСИЛИН—ПІрОКСИЛШа, -НИ; 

П. влажннй —волОга піроксилі- 
па; П. коллодиопинй—колодійна 

піроксиліва; П. растворимий — 
розчинна піроксиліна; П. сухой— 
сухі иірокснлі'на. 
♦Пироксилиновий — піроксилі¬ 

новий; П. порох—піроксиліновий 
нОрох; П. шашка—піроксилінова 
шашка. 
♦Пиротехник—піротехпик, -ка. 
♦Пиротехническая маснировна 

— піротехнічне, маскувінея. 
*Пистолет — пістоль, -ля. 
♦Пистолетний —пістОльпий. 
♦Пистон — пістОп, -на. 
Письменний — писаний, пи¬ 

семний; П. прнказ—писаний па- 
кіз; П. стол — писемний стіл. 

. Письмоводство - діловодство. 
♦Питание — харчування, поста¬ 

чання; П. патронами — постічан- 
ня набоїв. 

Пить — пити. 
♦Литьевая вода — иитпі воді. 
♦Пишущий приемнин — само- 
шісний прийміч. ''‘а- 

*Пища —їжа (їжі), стріва, 
-ви. 
♦Пищална — пйщик, -ка. 
♦Пищевой—страввий, харчо- 
шій. 
♦Плавание — плавбі, -би; плі¬ 

ва шш. 
' Плавательний — плавальний. 
♦Плавленньїй мелинит — топ¬ 

лений мелініт. 
♦Плавний — плівшій; П. спуск 

курка—плавпе спускіепя куркі. 
♦Плавучий—плавний; П. мина— 

пдавші міна. 
Плакат — плакіт, -та. 
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Дламя 

♦Пламя —нОлум’я. 
♦План—план, -яу; П. боя — 

план бік». 

♦Планировать (об аеропла¬ 
нах) — спускатися плавом. 

*Планировка (об аеропла¬ 
нах) — спускінвя. 

*Планка —плівка, -кп; П. ко¬ 
роткая—коротка планка; П. на- 
правллющая — напрямні планка; 
П. соеднннтельная—влучні план¬ 
ка; П. подкрепляющая—^підсиль¬ 
ні планка; П. предохранительпая 
—запобіжна плівка; П. спусковая 
-^спускова плінка. 
♦Планомерно — планово. 
♦Плакомерность — плановість, 

-вости. 
* Планшет — планшета, -ти. 
♦Пласт—верстві, -ви. 
♦Пластина — плітва, -ви. 
♦Пластична — платівка, -кп; 

П. слюдяная—лоснякОва платів¬ 
ка; П. тормазная—гальмо'ва пла¬ 
тівка. 
♦Пластинчатий — платівчастий; 

П. пружина — платівчаста пру- 
псйпа. 
♦Пластичность —пластичність, 

-пости. 

^Платиновий — платинОвий; П. 

запал — платияОвий підпільник. 
♦Платформа — платфїрма, -мп. 
♦Плац —плац, -цу; П. учеб- 

ішй—учбовий план. 
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Плотина — гребля, -лі. 
*Плотник — тесля, -елі. 
* Плотничньїй —тесля'рськнй. 
*Плотность — гущина, -НИ; 
щільність, -ностіт. 

"Плотньій — густий, щільний- 
П. грунт — щільний ґрунт. 

^Площадка — платформа, -ми; 
площинка, -ки; П. бропевая—пін- 
церна плат(|нірма; П. горизонталь¬ 
ная—площинка позема; П. пуле- 
метная — кулеметна площинна. 

'. Площадь — площа, -щі; П. по¬ 
раження — площа порізкп; П. 
рассеиванця — плбща рбзсіву. 

' Пльївун — (водоноси. слой) 
пливун, -ні. 

Пневматический —пневматич¬ 
ний. 

'По на, 8а, через; Побата- 
рейпо—батеріямп; По болезни— 
через хворість; „По вагонам строй¬ 
ся “—„з розрахунку вагбпів лад¬ 
найсь „По головпой части**— 
„За головною частиною"; „По 
два расчнтайсь" — „На двійки 
перелічись"; „По два шагом марш" 
— „Двійками врбком руш"; і 
„По два стройся"—Двійками лад- , 
пайсь"; По долам служби — в 
справах службових; „По кольцу 
назад"—„За кільцем пазід"; По і 
команде—„За коміндою"; .,По ме- 
стам‘‘ „Н^амісця,,,; „По одному" 
--„Одинцем"; „Поорудійпо"— 

„гарматами"; „По отметкам" — 
„За зазнаками"; „По переднему 
уступу* —„За переднім уступом"; 
По приказу — За пакізом; ,,По- 

иулеметно"—„Кулеметами"; „По 
раздолениям"—„з поділом"; „По¬ 
ротно"—„Сотнями"; По списку— 
За списком; По телефону—теле¬ 
фоном; По три — трійками; По 
усмотрзнию—3 рбзсуду; По це- 
лику—За пацільннком; „По че- 
тнре стройся"—„Чвірками лад- 
нійсь"; Позскадронпо— ебтпями. 

Побег — втеча, -чі, тікїння. 
*Победа— перембга, -гн. 
'Победитель — переможець, 

-жця. 

"Побеждать, победить — пере¬ 
магати, перемогти. 

Повальний—пбшесний; П. бо- 
лезнь — пошесна хорбба. 

Повар — кухар, -ря. 
*Поведение —поведінка, -КИ; 

поводження. 

♦Поверка — перевірка, -кл, пе¬ 
ревіряння; П. боя — перев/рка 
бою; П. караула—перевірка сто¬ 
рожі. 

♦Поверочний — перев/рчий; П. 
станок — перевірчий станок. 

• Поверіивать, повернуть—по¬ 
вертіти, повернути. 
'Поверхность — поверхня, -пі. 
*Поверять% поверить —переві¬ 

ряти, перевірити. 
*„Повестка"—(о)пбвістка, -ки; 

П. дня—порядок денний. 

♦Повинності,—повинність; во- 
ииская П.—військова повинність. 
♦Повиновение — послух, -XV; 

слухня'ність, -пости. 
* Пово^ — повід, -вода (мн. по¬ 

води, -дів); привід, -воду; П. впра- 
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во—ііовід впріво; П. короткий— 
короткий пОвід; П. мундштучннв 
— байрачні поводи; П.трен8вль- 
пие — трензельні поводи. 
♦Поводок (гаубицш) — вйзуб, 

-ба. 
♦Повозка — віз, вОза; „Повозки 

к пулемету" — „Вози до куле¬ 
мету"; „Повозками налево марш“ 
— „Возами ліворуч руш“; П. 
парная—парвнй віз; П. лодочная 
— човновий віз. 
♦Повозочньїй—візнйчпй; „П-нио 

садись“ — „Візничі сідай". 
♦Ловорачивать, поворотить — 

повертати, повернути, обертіти, 
обернути. 
♦Поворачивающий —поверталь- 

ппй; П. призма — повертільпа 
призма. 
♦Поворот—пОверт, -ту; „П. 

налево“—„пОверт ліворуч"; „П. 
направо"—„пОверт праворуч". 
♦Поворотливость—поворітність, 

-пости; (о человеке) — мотор¬ 
ність, -ности. 
♦Поворотний — поворітний; П. 

механизм — поворітний механізм; 
П. стол—поворітний стіл; П. тре- 
угольник—поворітний трикутник. 

Повреждение — ушкодження; 
шкОда, -ди. 
♦Повторний — повтОрний. 
♦Повьшіение—підвищення, під- 

иссення, підійміиия; П. в долж- 
ностн (по службе) — підвищення 
на уря'ді. 
♦Повязка — пов’язка, -ки. 
♦Погашать, погасить—гасити, 

погасити; П. документ—погасити 
документа. 
♦Поглотитель — вбирнйк, -ка. 
♦Поглощать, поглотить — уві¬ 

брати, вбиріти, втягіти, втягти, 
ноглнвіти, поглинути. 
♦Поглощаниций —вбирнйй; П. 

колодезь — колодязь вбирнйй. 
♦Погнутость— погнутість, -то¬ 

сти; П. ствола—пОгнутість цівки. 
♦Погода — погОда,-ди; П. мок¬ 

рая— МОКВІ, -вй; СЛЬОТІ, -ТИ; П. 

ненастная—негода, -ди; П. хоро¬ 
шая — година. 
♦Погонний — подовжний. 
Погоня — погОвя, -ні. 

*Пограничнин — прикордонник. 
♦Пограничньїй — прикордонний; 

П. стража—прикордонна охорОна. 
♦Погреб, погребом — льох, -ху; 

П. пороховой — пороховйй льох, 
порохівня, -ні. 

Погребение — пОхорон, -ну. 
♦Погрешность — похибка, -ки. 
♦Погрузка — вантаження. 
♦Погрузочньїй — вантіжний. 
♦Под—під, попід; ,,П. ноги"— 

„під пОги"; П. сдачей—^о бдйчі. 
♦Под — (печной) черінь, -ня. 
♦Подаватель — подавач, -чі. 
♦Подавать, подать — подана^ 

ти, подати; П. пример—нодавіти 
приклада. 
♦Подавление —придушення. 
♦Подавлять, подавить —при¬ 

душувати, придушйтп; П. огнем 
— пере.магіти, перемогтй вогнем. 
♦Подающий—подавальний; П. 

механизм — подавальний меха- 
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Подбой 

шзм; П. рьічаг—иодавальний ва¬ 
жіль. 

^Подбой — (в потнике) під¬ 
бивка, -кн. 

Подбороднмй — підборідний; 
П. ремень — підборідник. 

Подбородок — підборіддя. 
*Подбрюшнин—підчеревник, -ка. 
Подведомственньїй — підлег¬ 

лий. 

+ Подвергаться, подвергнуться 
— підпадати, підпасти (під що), 
8а8павіти, вазпіти (чого); підля¬ 
гати, підлягтй (чому). / 

*Подвес — пбчіпка, -ки; під¬ 
чіплювання. 

"Лодвесна—пбчіпка, підчіплю¬ 
вання. 

*ПОДВ0СНОЙ—ПІДЧІПНЙЙ; П. си- 
денне —підчіпднй сідець. 

"Подвигать, подвинуть—по- 
сувіти, посунути. 

"ПОДВИЖНОЙ — рухбиий, рухли¬ 
вий; П. затвор—рухомий ванбк; 
П. играг—рухлива гра; П. лагерь 

рухомий табор; П. мосток — 
рухомий МІСТИВ; П. муфта — ру¬ 
хома муфта; П. охраненне — ру¬ 
хома охорона; П. поршень—рухО- 
мпй тОлок; П. состав — ваговий 
склад; П. стойка—рухбмпй СТО¬ 
ЯК; П. трубка — рухОма трубка; 
П. щит — рухОмий щит. 

*Лодвижность—рухомість, -мо¬ 
сти, рухливість, -вости. 

' Подвода — підвбда, -ди. 
• Подводньїй — ПІДВІДНИЙ; П. 

камопь — підвбдппй камівь, клй- 
нень; П. лодка — підводний чб- 

___ Под8Ємний 

ПЄН; П. ніша—нідвОдна Міна; П. 
фугас—підвбдна ^фугіса. 

"Подвоз — довіз, -вОзу. 
*„Подвьісь“ — „підвйсь". 
^Подвязка—підвя'зуваяня, під- 

внзка. 

Подвязь (арт.)—підвя'зь, -зи. 
Подгонна (частей) — при¬ 

пасовування, припасування. 
*Подгонять, подогнать — при¬ 

пасовувати, прииасувати; (ло- 
іиадь) підгбнити, підганяли, 
підігнати. 

Подготовительньїй —підготов¬ 
чий. 

'Подготовка — готувбния, під- 
готова, підготбвлення; П. артил- 
лерийская—артилерійна підготб- 
ва; П. допризнвпая— підготбва 
допризбвпа; П. тактическая—так¬ 
тична підготбва. 

*Подгрудньій — підгрудний; П. 
ремонь — підгрудний ремінь. 

* Подгубник — підгубншс. 
Подгубньїй — підгтбний. 
Поддержание —підтримання. 
Поддерживать, поддержать 

— підтримувати, підтримати. 

"Подцержка—(час;?іб) підмбга, 
*ГИ; Підтримка, -кя. 

^Поддон — піддепдя, -ПЯ; П. 
жестяинй — бляшане піддепня. 
' Поддувало — піддувало, -ла. 
Поджим — Притиск, -ку; при¬ 

тискання. 

■'Поджимной — притискний; П. 
болт — притискний прогонич.' 

Подземньїй — підвемиий; П, 
галлерея—підземна галерія. 



Подкладка ПодрмвноГі 

*Подкладка—підкладень, -дпя, 
підкладання. 

* Подклинивать—підклинювати. 
Подкова — підкова, -ви. 

’Подковньїй гвоздь — ухніль, 
-ля. 

*Подковьівать, подновать — 

підковувати, підкувіти. г 
♦Подколенник—підколінник,-ка. 
♦Подкоп — підкіп, -копу. 
*Поднос — кося'к, -кі. 
*Подкрепление — підмОга, -ги. 
♦Подкреплять, подкрепить — 

підсилювати, підсилити, підкріп¬ 
ляти, підкрепйти. 

*ПОДКрЄПЛЯЮЩИЙ—ПІДСИЛЬНИЙ; 

П. планка—підсильна плінка. 
*Подлинность — справжність, 

-ности. 
♦Подлокотник—підлікітнив, -ка. 
*Подметка — підметок, -тка. 
♦Подмостки — шдмостка, -ки. 
♦Поднимание —підіймання, під¬ 

несення. 
♦Поднииать, поднять — підій¬ 

мати, підійня'ти, піднОсити, під¬ 
нести. / 

*Подножка — стушйка, -ки. 
♦Подножньїй — ПІДНІЖНИЙ; П. 

решетка—підніжний ґрітник; П. 

корм — піша, -ші. 
♦Подноска — підпушування; П. 

патропов— підношування набОїв. 
*Л0ДН0СЧИК — ПІДнОсОЦЬ, -СЦЯ; 

П. патронов — піднОсець набоїв. 
*Поднятие— підіймання, підне¬ 

сення. 
*Поднятая карта — позпічепа 

міма. 

Подозревать — підоврівітп. 
♦Подошва—(горьь) підніжжя, 

-жжя, низ, -зу; підОшва, -вп. 
*Подпалзьівать, подползти — 

ПІДП0ВЗІТИ, ПІДПОВ8ТЙ, піддізити, 
ПІДЛІЗТИ. 
♦Подперсие — підгрудник, -ка. 
♦Подпилок — терпуг, -га. 
Подписка — передплата, -ти, 

і підписка, -ки. 
Подпись — підпис, -су. 

♦Подпора, подпорка — лідшіра, 
-ри, підпірка, -іш. 
♦Подпочва — підґрунтя. 
♦Подпруга {збруя) — попруга, 

•гп. - 
Подпружить—підтягти попругу. 
♦Подпряжка — підпрягіння. 
*Подпятнин — підп’я'тпик, -ка. 
♦Подражательннй — паслідОв- 

пнй; П. окраска — наслідОвне 
фарбування. 

*Подразделение — підрозділ, 
-лу. 
♦Подробность- подробиця,-ці; 

деталь, -ли; докладність, -пости. 
♦Подробньїй— детільпий, до¬ 

кладний. 
♦Подручньїй — підручний; П. 

материал — підручний матеріал; 
П. переднего уноса — підручний 
передньої пари. 
♦Подрьів — підкіп, -кОпу; висад, 

-ду. 
*Подрьівание — підкопування, 

підривання; висйджувапия в по¬ 
вітря. 
♦Подрьівннк—впсадпйк, -ка. 
♦Подрьівной — віісаднйй, внбу- 
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Нодсаживаїше Поезд 

ховнй; П. команда — висадна ко¬ 
манда; П-ьіе средства — вибухові 
зісоби; П. шашка—висаднйшйшка. 

Лодсаживание — підсаджу¬ 
вання. 

*Подседельная (лошадь) — 
підсідельний (кінь). 

*Лодследственнмй — підслід¬ 
ний. 
♦Подслушивание — підслуху¬ 

вання. 
*Подставка— підставка, -ки. 
Подстановна — підпірка, -кн; 

Подставовка задпего хода — під¬ 
пірка зідиього хбду. 
•Подстилна — підстілка, -ки; 

підстелюванпя. 
*Подстилочньій — на підстілку; 
П. солома — солбма па підстілку. 

, *Подстрелина —в’язппа, -ни, 
в’явіік, -зкі. 

*Подступ — підступ, -пу; П. к' 
позицпи — підступ до позиції; 
П. скрнтьій — потайний підступ. 

Подсудньїй — підсудний. 
*Подсумок— набійпнця, -ці. 
Подтверждать,подтвердить— 

підтверджувати, підтвердити, 
стверджувати, ствердити. 

*Подтрачивать, подтрочить— 
підтягати, підтягти попругу. 

*Подтягиеание — підтягання. 
*Подтягивать, подтянуть — 

підтягати, підтягти. 
*Подушка — пЛдушка, -ки. 
Подушечная наволочка — пб- 

іпивка па шідушку. 
*Подхват — ш'дхопепь, -ппя, 

підхоплювання; П. для ннжнего 

щита — підхопень для нижнього 
щиті. 

*Подхвостье — підхвістя, -стя. 
Подход — ПІДХІД, -Х(іду. 

♦Подходить, подойти — ПІДХО¬ 
ДИТИ, підійти. 

*Подчасок —підстійкЄввй. 

*Подчинение—Підлеглість, -ло- 
сти, підлягання; П. прямое — 

і прямі підлеглість, -лости. 
♦Подчиненность — підлеглість, 

-лости; П. техпическая — техш'ч- 
на підлеглість. 

*Подчиненньій —підлеглий. 
*Подчинять, подчинить—підпо¬ 

рядковувати, підпорядкувати. 
*Подчиняться —підлягати^ під¬ 

лягти. 
*Подшипник — вальнйця, -ці. 
*Под’езд — під’ї’зд, -ду, під’їж- 

джання. 
*Под’ездной путь — підвізний 

шлях, підвізна колія. 
*Под’ем—підняток, -тка; підій¬ 

мання, піднесення (духу); піднят¬ 
тя; П. карт — позначення мап; 
П. склепкой — підіймання дуж¬ 
кою. 

*Под’емньій—підіймальний; звід¬ 
ний; П. вес — підіймальна вага; 
П. винт — підіймальний гвиит; 
П. деньги — подорожні грОші, 
подорОжне; П. дугц—підіймальна 
дуга; П. мохаїтзм—підіймальний 
механізм; П. мост—звідний міст; 
П. рьічаг — підіймальний важіль; 
П. сила — підіймальна сила. 

*Поезд— пОізд, -ду; П. бропе- 
вой—шіпцерпий пОїзд; П. военпо- 
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Поездной 

санитарний — військбво-санітір- 
ипй ш5Ї8Д. 
♦Повздной — ПОЇЗДОВИЙ. 

♦Пошар — пожежа,, -жі. 
♦Пошарний — пожежний; по¬ 
жежник, -ка; П. депо —г по¬ 
жениш; П. команда — пожежна 
команда. 

Позади — позаду, ззаду. 
♦Позаимствование — запози¬ 

чення. 
Позволять, позволить —до¬ 

зволяти, дозволити. < 
Поздороваться — поздоровка¬ 

тися, привітатися. 
Поздравлять, поздравить — 

поздоровляти, поздоровити. 
♦ Позиционний—позиційний; П. 

война — позиційна війні. 
♦Позиция —позиція, -ції; П. бо- 

евая — бойові позиція; П. вой- 
сковая — військова позиція; П. 

закритая — закрита позиція; П. 

запасная — випасні позиція; П. 
кольцевая — кільцева позиція; 
П. ложная — фальшива позиція; 
П. огневая — вогневі позиція; 
П. открнтая — відкрита позиція; 
П. отсечная — відрубна позиція; 
П. полеваа — польова повйція; 
П. полузакрнтая — напівзакрита 
позиція; П. предмостцая—перед- 
мостОва позиція; г П. стратеги- 
ческая — стратегічна, позиція; 
П. стрелковая—стрілецька П08Й- 
ція; П. тиловая—тилові позиція; 
укрепленпе позиций — укріплення 
позйцій; усилевие П.—зміцнення 
позицій. 

Поле 

Лоименованний — пізнаний, 
пойменОванпй. 
♦Поисн —шукання, рОзшук, -ку; 

П. разведчиков — рОзшук розві¬ 
дачів. 
♦Показ — нокав, -ву, покізу- 

вання. 
♦Показной — показОвий; П. уче¬ 

пив — повагОве навчіння. 
♦Показник — покізник, -ка. 
♦Показьівать, показать — по¬ 

казувати, показати; П. укол — 
показіти укОла. 
♦Покатость—спідистість, -то¬ 

сти. 
♦Поклажа — кліжа, -жі. 
♦Покой приємний — амбулатО- 

рія, -рії. 
♦Покров—покрив, -ву, вкриття; 
П. растительний — рослинне 
вкриття; П. снеговой — снігове 
вкриття. 
♦Покривало — покрнвіло, -ла. 

♦Покривать, понрить — вкри- 
віти, вкрити,покрнвіти, покрити. 
♦Покритие — покриття'. 
♦Покритий—вкритий, покри¬ 

тий; П. бойница—вкрита бійниця. 
♦Покришка — покришка, -ки. 
Покушение — спріба, -би; ви¬ 

мах, -ху. 
„Пол-шага“ — „їїів крона". 

* Пола (палатки)—полі, -лй. 

* Полатать, полошить — клістн, 
покласти, вважати; П. на лицо— 
уважати, що з’явився. 

Полдень — південь, -дня. 
♦Поле — піде, -ля; П. боя — 

бойбвпще, пііле бою; П. видпмо- 
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ГІОЛОВОЙ Ііоліітсводка 

ста—поле вйдпостп; П. зрения—- І 
поле зору; П. карти — оерегй 
МІІІН; П. МИНПОЄ — мінне по’ле; 1 
П. невидимости — поле невндпо* 
СТИ; П. нареза —поле нарізу; 
П. сражения—бойовище; П.(фон) 
—тло, тла. 

Полевой—польовий; П. артил- 
лерня — польова артилерія; П. 
госпиталь — польовий шпиталь; 
П. караул — польова сторожа; 
П. книжка — польові книжка; 
П. назпаченпе — польове призна¬ 
ченця; П. позиция — польові по¬ 
зиція; П. служба—польові служ¬ 
ба; П. сумка — польові тішка; 
II. телефон — польовий телефОн; 1 
П. устав—польовий статут; П. 
фортификационная постройка— 
польові фортифікаційна будівля; 
П. хлебопекарня—польові пекарня; 
П. циркуль — польовий цйркель. 

*Полезньій — корисний; П. грув 
— корисний ^ вантаж; П. дей- 
ствие — корисний чин. 

Полено — поліно, -на. 
■Полет-^літ (льіту); П. пу¬ 

ли— літ кулі. 
'Ползать, ползти — півзатн, 

нлазувіти. 
*П0ЛЗН0М — ПІПОВ80М. 
‘Ползун — ковзун, -ні. 

' Ползучий—плавовитий; П. ли¬ 
на — повзні міна. 

*Полигон — полігон, -ну. 
Полированньїй —полірований. 

"Полиспаст — многоблОк, -ка. 
Политаппарат політапаріт, 

-ту. 

Политбой — політб/й, -бою. 
Политграмота —політгріиота, 

-ти. 
Политдирентива —політдирек- 

тйва, -ви. 
Политзанятие —нолітнавчання. 
Политико- моральний — полі¬ 

тично-моральний. 
Политино-просветительньїй— 

політично - освітній. 
Политико-зконоиический — 

політично - економічний. 
Политинспекция—політінснек- 

ція, -ції. 
Политический — політйчпий; 

П. аппарат — політйчпий апаріт; 
П. воспитаапе — політйчпе ви¬ 
ховання; П. руководитель — по¬ 
літичний керівнйк; П. состав— 
політичний склад. 

Политобзор — політогляд, -ду. 
Политобслуживание — політ- 

обслугівування. 
Политобстановка—політобсті- 

випи. 
Политотдел—політвідділ, -лу. 
Политпросветимущество—по- 

літосвітмайпі, -пі. 
Политпросветработа — політ- 

освітробіта, -ти. 
Политпросветсостав — політ- 

освітсклід, -ду. 
Политработник — політробіт- 

нйк, -кі. 
Политрук—політкерівнйк, -ка. 
Политрулетка — політрулетка, 

-ки. 

Политсводка—політввід, -зво- 
ду. 
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Полнтсекретариат 
Полость 

Полнтсекретариат — політсе- 
крвтаріят, -ту. 

Политсостав—політсклад,-ду. 
Политуправление — політ- 

управління. г 
' *Полнтура — політура, -ри. 

Политфант — подітфйнт, -ту. 
Политчас - політгодйна, -ни. 
Политчасть —ь політчастина, 

-ни. 
♦Полк —полк, -ку; П. автомо- 

тоднклетпий — автомотоциклет- 
НИЙ полк; П. артиллерийский— 
гармітнпй полк; П. железнодо- 
рожннй — залізпичий полк; П. 

связи — полк звязку. 
♦Полка — полиця, -ці. 
Полкбюро — полкбюрб, -.рі. 
♦Лолковой—полковий; П.артил- 

лерия — полкові артилерія; П. 
дежурная часть — полкові вар¬ 
тові частина; П. капцедярпя — 
полкова канцелярія. 
♦Полнота — пбвпість, , -ПОСТИ; 

П. плана — пбвпість пліну., 
♦Полньїй— повний, цілковитий; 
П. вес—пбвна ваті; П. длипа— 
пбвна довжині; П. профиль — 

пбвппй профіль; П. разборка — 

цілковйтий рбзбір; П. шаг—пов¬ 
ний крок. 
♦Полоборот — иівбберт, -ту; 

„П - та направо (палево)4* — 
„Півоберту прасбруч (лівб- 

РУч)“- 
• Половинить — половинити. 

♦Пологий — положистий, поло¬ 
гий; П. впраж — полбжистий ві- 
рій;. — 

*Положение — стан, -’йу, ста- 
нбвище, -ща, положення; П. воен- 
ное — військовий стан; П. вад- 
цее _ відне полбження; П. иму- 
щественное — матеріальний стан; 
П. псключительное— виїиючний _ 
стан; П. неходное — вихідне по¬ 
лбження; ‘П. лежа — полбження 
навлежачки; П. обнчное —- ввн- 
чійапй стан; звичайне стапбвюце; 
П. осадное—стан облбги; П. осо- 
бое — особливий стан; отвесное 
П. прибора—сторчове лолбжеппя 
приладу; П. отнисптельно цели— 
полбження до ц(дп; П. попереч- 
пое — поперечне положепня; П. 
продольное-подбвжне полбження; 
П. с колена—полбження 8 коліна: 
П. сидя—полбження павейдячки; 
П. ередпее — середнє полбжевня; 
П. стоя—полбження навстоячки. 

Положительньїй—позитивний. 
♦Полоз—полоз, -за; полозок— 

полозбк,-зка; П. направлявший— 
напрямний пбло8. 
♦Полом — полім, -лбму. 
♦Полоса — смуга, -ги; П.глав- 

ного сопротпвления — смуга го- 
ловнбго бпору; П. заградитель- 
ная — заслбнпа смуга; П. паблю- 
дения — смуга стеження; П. обо- 
рошітельная — оборонна смуга; 
її. огня — смуга вогню; П. охра- 
нения—смуга охорбаи; П. резер- 
вов — смуга резервів; П. сердце- 
винная — осередкбва смуга; П. 
сопротивления — смгуга опору; п. 
укрепленная — укріплена смуга. 
♦Полость—порожнина, -ни. 



Полотнище Помятость 

•Полотнище—полотнище, -ща. *Полушубок — кожух, -ха. 
•Полотно —полотні, -НІ; П. *Польій — порожпя'внй. 

дороги — тор,-ру; П. ж. д.—за- Пользоваться — користувати- 
лІ8пйчий тор; П. наждачпое— ся, користітпся. 
інмергелеве полотні. *Полюс — пі5люс, -са, бігун, -ні. 
•Полувал — піввіл, -лу. , *Полярньій — полярний; П. ко- 
Полуверстка — півверстівка, ординати — поля'рпі координати; 

П. звезла — бігупіва зоря. 
•Полувмпад — піввйпад, -ду. •Пометна —візеачка, -чки. 
Полуда — нолуда, -дп. ^ | *Помещать, -ся, поместить, 

* Полуденная линия — південна -ся — містити, -ся; уміщати, -ся, 
лінія. ^ умістити, -ся. 
•Полудить — подивувати, по- | *Помещение— приміщення; П. 

лудити. жилое— житло, -лі; П. карауль 
*Полузакрьітьій — наиівзак^й- пое — приміщення сторожі; П.’не- 

тий; П. позиция — напівзакрита жилое — нежиле приміщення; П. 
позиція. спальное — спільна. 

•Полуинстру ментальний — на- Помотать, помочь — донома- 
півструментївий. ( , гіти, допомогти; пособля'ти, по- 
•Полунольцо—півкільце, -ця. собите. 
*Полукапонир — півкапонір, -ра. | •Помойная яма — помййаа я'ма. 
•Полуклетка — півклітка, -ки. *Помост — поміст, помїсту. 
* Полу круглий —півкруглий., •Помощник — помічник, " -ка; 
Полукруговой — півколовий; П. дяжурного—помічник варто- 

П. защита — півколова оборона. вого; П. караульного начальни- 
"Полулимб — півл/мб, -ба. ки — помічник начальника сто- 

* Полуобратная засечка — на- ріжї; П. командира взвода — 
півзворотний 8Ічорк. [ -ходу. помічник командира чотй; П. ко- 
Полупереход — півперех/д,N мандира полка по хозяйствеппой 

■ Полуприседанис — півприсі- части — помічник комаидйра піл- 
Даипя. ку в справах господарчих; П. 

"Полустаканчини с светящим лекарскпй—лікарський помічник; 
составом—нівшкляпки з світ- П. наводчика- пулемета — поміч¬ 
ним склідом. пик пацілювача кулемету; П. па- 
•Полустанок—полустанок,-пка. чальннка штаба — помічпйк па- 
Получать, получить—одер- чільпнка штібу. 

жувати, .одержати, отримувати, Помощь — поміч (шімочи). 
отримати. | *Помпа — шімпа, -пи. 

Получка — одержання. | •Помятость-пігпутість,-тости. 
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Цонижеппо 

♦Понижение - спад, -ду, поей- 
женіїя, знйжеппя; П. горизоата— 
знйжепня повему. 

Понищать, понять — розуміти, 
зрозуміти, тямити, утямити. 
♦Понтон — понтон, -на. 
♦Понтонер — понтонер, -ра. 
♦Понтонний — понтонний; П. 

батальон — ноптбнний батальйон; 
П. мост — повтбпний міст; П. 

часть — поетбнна частина. 
Понукание — поганяная. 
♦Поощрение — заохочування; 

види П. — фбрмп заохочування. 
♦Поощрять, поощрить — за- 

охбчувати, ваохОтити. 
♦Попадание — влучання, му¬ 

чення; П. вероятность — імовір¬ 
ність влучення, влучання; П. пря- 
мое — просте влучення. 
♦Попадать, попасть — влуча¬ 

ти, влучити, потрапля'ти, потра*. 
пити. 

Поперек — упбперек., 
♦Поперечина — поперечка, -кн; 

П.'впутренняя — поперечна сере- 
дбва; П. шарнирная — поперечка 
суставпа. 
♦Поперечнин*—поперечник, -ка. 
♦Поперечний — поперечний; П. 

випт—поперечпий ґвиит; П. мас¬ 
штаб — поперечне мірило; П. па- 
грузка — поперечна ваптіга; П. 
паз—поперечна гара; П. перего¬ 
родка — поперечна переділка; П. 
пила — поперечна пйлка; П. по- 
ложение — поперечне полбжеапя; 
П. ремень — поперечний ремінь; 
П. свявь — поперечний пбв’язь; 

Порох 

П. уровень — поперечна позем- 
ппця. 
♦Поплавок — поплавбць, -вцч. 
♦Пополнение — допбвнепня, по- 

пбвнення; П. карт — допбвнеиня • 
мап; П. огнеприпасов—попбвнепня 
вогнеприпасів. 
♦Пополнять, пополнить — по¬ 

повняти, попбвпити. 
♦Попона — попбна, -ни. 
♦Поправка — пбправка, -ки, 

попрівдеппя. 
♦Поправлять, поправить — по¬ 

правляти, поправити, лйгодити, 
полагодити. 
♦Попутний (ветер) — ходовий 

(вітер). 
Порабощение —пригиббления, 

поневолення. 
♦Поражаеиий — уразний; П. 

прострапство —? урізеий прбстір. 
♦Поражать, поразить—(вира¬ 
жати, (в)уразйти. 
♦Поражение—порізка, -кп, ура¬ 
жання, влучення; глубина Пора¬ 
женця — глибина уражання; мас- 
совое П. (газами)—мйсове ура¬ 
жання; П. мшпени — влучення в 
мету; П. противника — порізни 
ворога. 
♦Пораженний — уріжепий. 
Порайонний — порайбнний. 

♦Пористий — порувітий. 
♦Порог — поріг,, -рога. 
♦Порода — порода, -ди. 
♦Порок — вада, -ди. 
♦Порох — пброх, -ху; П. без¬ 

димний— бездимний пброх; П. 
винтовочннй — гвиптівчіний пб- 
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Порохової! 

рох; П. димннй—димний пОрох; 
П. лептонний—стрічковий пОрох; 
П. пироЕСИлнвовий — піроксилі¬ 
новий порох; состав П. — склад 
пороху. 
♦Пороховой— пороховий; П-ие 

гави—порохові гази; П. варяд— 
пороховий варя'д; П. камера — 
порохова камера; П. лента—по¬ 
рохова стрічка; П. лепешка — по¬ 
роховий кОржик; П. мякоть — 
пороховий м’якуш; П. петарда — 
порохова петйрда; П. потреб — 
пороховий льох; П. состав — по¬ 
роховий склад. 
♦Порошкообразний —порошку¬ 

ватий; П. нелинит — порошкува¬ 
тий мелініт. 
♦Порошок — порошок, -ШКІ; 

П. угольний—вугільний поро¬ 
шок. 
♦Порт — порт, -ту. 
Портить, испортить — псува¬ 

ти, віпсувіти, нівечити, зніве¬ 
чити. 
♦Портовой — портовий. 
♦Портупея — перевісь, -вісн. 
Портянка — Онуча, ,-чі. 
Поручать, поручить—дору¬ 

чати, доручити. 
Поруче’ние — доручення. 

♦Поручень — пОруччя, -чя. 
Порционньж — пайковий. 
Порция — пайка, -ки. - 
♦Порча — псувінпя. 
♦Поршень — тОлок, -ка. 
•• Поршневой — ТОЛОкОвНЙ; П. 

затвор — толокОвпй замОк. 
- Порьів (ветра)—подмух, -ху. 

♦Пормвиетьій — рвач КИЙ; 

ветер -— навальний вітер. 
♦Порядновмй — порядковий. 
♦Порядок — порядок, -дку; П. 

боевой — бойовий ПОРЯДОК; П. 
внутренннй — внутрішній поря'¬ 
док;, П. ВОИПСКНЙ — ВІЙСЬКОВИЙ 
порядок; П. в’ючний — в’ючний 
порядок; П. дпециплинарннй — 
дпециплінарний поря'док; П. для 
боя — порядок для бОї); П. для 
ДВШКЄ1ШЯ — порядок ДЛЯ руху; 
П. комбннировапеий — комбіно¬ 
ваний поря'док; П. оаружннй — 
зовнішній порядок; П. общпй — 
загальний поря'док; П. пеший — 
піший поря'док; П. содержавня 
арестованннх в местах заключе- 
пия—поря'док утримання заареш¬ 
тованих в місцях ув’язнення. 
♦Посадка — сідання, саджання, 

посадка, -ки. 
♦Посадочное Т. — сідальне Т. 
Посев — зОсів, -ву. 
Посетитель — ві^в/дувач, -ча. 

' Посещение—відвідування,від¬ 
відання. 

Посильний — можливий. 
♦ Посланец — післаноць, -нця\ 
♦Последовательний, -но — 

послідОвнпй, -но. 
♦Последствие—наслідок, -дка. 
’ Послужной списон — службо¬ 

вий список. 
*Пособие — підмОга, -ги, допо- 

хОга, -ГИ; приладдя; П. денеж- 
ное—грошова допомОгц; П. пагляд- 
иое — наочне приліддя. 

Поспешкий — ПОСПШНПП; П. 
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Иосреднш; 

укпеплоппе (усилепне) — по¬ 
спішне укріплення (зміцненая). 
♦Посредник —посередник, -ка. 
Посредством —через; П. ХИТ- 

ростн — хитрощами. 
♦Пост— стійка, -КИ; П. вну- 

тренний — внутрішня стійка; П. 
временнин — тимчасова стійка; 
П. караульпнй—сторожова стій¬ 
ка- П. наружннй—надвірна стій¬ 
ка; П. почной — нічні стійка; 
П. одиночний—поодйнча стійка; 
П. парний — парна стійка- П. 
постоянний — постійна стійка; 
П.( промежуточвнй — проміжна 
стійка-. П. сторожевой—охоронна 
стійка; табель П-ам — тібель 
стійок.' 
♦Постановка— ставлення, по- 

стіва; П. часових^— ставлення 
стійкбвих. 

Постановление — ухвала, -ли, 
постанова, -ви. 
♦Постель — постіль, -тели. 
♦Постельний — ПОСТІЛЬНИЙ; П. 

принадлсжностк—пбстільпе прп- 
ліддя. 
♦Постепенно — поступово. 
♦Постепенность—поступовість, 

-вости, ступневість, -востй. 
♦Постовой — стійкбвіш. 
♦Постовая будка (гриб)—стій- 

кбві будка (гриб); П. ведомость— 
СТІЙкбвІ ВІДОМІСТЬ, -МОСТИ; П. 
одежда — етійкбвий <5дяг; П. ве- 
щи — стійкбві речі. 
♦Постой — постій, -стбю. 
♦Постоянний —постійний, ста¬ 

лий; П. крутизна нарезов — сті- 

Поіодний 

ла крутість парівів; П. пост— 
постійиа стійка; П. прицел — 
сталий мірник; П. соединепне— 
постійна, стала влука; П. уста¬ 
новка — постійна устіва. 
♦Построение — ладніння. 
♦Построиться — виладнатися. 
♦Постройка— будівля, -лі, бу¬ 

дування; П. жилая — житлові 
будівля; П. ложная — фальшива 
будівля; П. еадворная—надвірна 
будівля; П. пеоборонительная — 
необоронна будівля. 
♦Постромна—посторонок, -нка; 

П. к грудной шлее — посторонок 
до груднОї шлеї; П. ременпая — 
ремінний посторонок; П. -кп 
уноспио — посторонки передньої 
піри. 

*• Постромочний — посторОнко- 
впй. 
♦Поступательний —поступний. 
Поступок—(у)вчинок, -нку. 
П осуда — пОсуд, -ду. 
Посилать, послать — посила¬ 

ти, послати. 
♦Посильний — посланець, -нця; 
П. собака — посланець-собіка. 

Посипать, посипать — поси¬ 
пати, посипати. 
♦Потаєними — потайний. 
♦Потеря — втріта, -ти. 
♦Потник — пітнбк, -ка. 
♦Потниковий — пітаикбвий; П. 

кришка — лбкришва пітеикбва. 
Потребность — потреба, -би. 

♦Поучительний —поучеий. 
♦Поход — похід, ,-хбду. 
♦Походний — похідний; П. двн- 

* 



Почва Превьішепно 

женив — ПОХІДНИЙ рух; П-НО-бО- 
евая жизпь—похідио-бойове жпт- 
ТЯ; П. вахват — ПОХІДНИЙ 8ІЧІП; 

П. колоипа — похідна колона; 
П. кухня—похідна кухня; П. ось— 
пон'дна вісь; П. охрапеене — по¬ 
хідна охорона; П. палатка — по¬ 
хідний намет; П. форма—похідна 
фірма; П. шаг — похідний крок. 
♦Почва— ґрунт, -ту. 
♦Почвенний —ґрунтовий. 
Почесть — пошана,-ни, пові- 

га, -ги; П-ти воипскпе—війські- 
ші пошіна. 

Почетньїй—почесний; П. крас- 
поармеец — почесний червопо- 
арміець. 
♦Почин—почин, -ну. 
♦Починка — полагодження, по- 

лагода. 
♦Починочньїй — полігодпий. 
♦Починочний материал —полі- 

годпий матерія'л. 
♦Почта— пошта, -ти; П. воєн¬ 

ная—військові пішта; П. воєнно- 
голубиная — військово-голубина 
пішта; П. летучая—летуча пініта. 
♦Почтовьій — ПОШТОВИЙ; П. кон¬ 

тора — поштива контора; П. стан- 
цпя — поштива стіціл, -ції. 
♦Появляться, появиться—з’яв¬ 

лялися, 8’явйтпся. 
♦Появляющаяся— що 8’явля'- 

еться; П. мишеяь — меті, що 
з’являються. 

"Пояс, ПОЯСОК - ПІЯС, -су, 
поясок, -скі; Поясок ведущий — 
иапрямний поясік; П. кольцо- 
вой — кільцевий полсік. 

'Поясной — ПОЯСНИЙ; П. ми- 

шень—поясна меті; П. ремень— 
поясний ремінь, ПІСОК; П. цєль— 
поясні піль. 

Правдивость — правдивість, 
-вости; П. материала — правди¬ 
вість матеріалу. 

,,Правеє 0—00“ — „Правше 
0-00“. 

'Правило — прівило, -ла; П. 

стрельбьі — прівило стріляння. 
♦Правило — правило, -ла; П. с 
железной лопатей — правило І8 
галізною лопітою. 
'Правильний — прівильний. 
♦Правильний—правильник, -ка. 
Правительство — уряд, -ду. 
Право—пріво, -ва; П. дис- 

циплиеарное — дисциплінірнб 
пріво. 

Правомочне — правоміжність, 
-ности. 

Правомочний — правоміжний. 
♦Правофланговий—правофлан- 

ківий. 
♦Правий — прівий; П. концо- 

вая часть—права кінцеві части¬ 
на; П. (левое) плечо вперед — 
лріве (ліве) плече вперед; П. 
фланг — прівий фланк. 

Праздник — свято, -та. 
♦Практический — практичний; 

П., стр'ельба — практичне стрі- 
ля'пня. 
♦Прачешная— прільня, -ні. 
Пребивание — поребувіппя. 

*Превосходство—перевіга. 
Превишение — перевищення; 

П. липші огня — перевпщенпя 
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Програда Цредседателі. 

лінії вогню; П. точки — перові- чить—призначати, призначити 
щеппя точки. наперед. 
♦Преграда— порегорОда, -ди; *Преднамеренньій—навмисний; 

перепона, -ни; П. огневая — вог- П. бой—навмисний бій. 
пева перепона. *Предосторожность—обереж- 

*Преграждение — (действ.) шсть, -пости, пересторога, ^ -ги; 
перегорОджуваиня. мери П-сти — заходи обервжно- 

*Предавать, предать—{суду) сти, запобіжні заходи, 
віддавати, віддати; (против• *Предотвращать, предотвра- 
нику) зріджувати, зрідити. тить — вапобігіти, запобігти; 

*Предварительньій — уперед- (од)відвертітп, (од)відвернути, 
ній; П. команда — упередня ко- *Предохранитель — заиобіж- 
мінда; П. рассчет — упередній пик, -ка. 
розрахунок. *Предохранительньій — запо- 

Предварять, предварить — біжнпй; П. взвод — запобіжний 
попереджати, попередити. ввід; П. кружок — запобіжний 

Предвидение — передбачення, кружок; П. неханивм— запобіж- 
(двйств.) первдбачанпя. ний механізм; П. планка—вапо- 

Предвидеть —* передбачітн, біжна пліпка; П. пружина — 
передбічитп. запобіжна пружина; П. разревное 

*Предел—границя,-ці; П. вил- нольцо—запобіжне роярізне кіль¬ 
ки (большой, малий) —- (вели- це; П. чека — запобіжний зігвіз- 
ка, малі) границя міжникі; П. док; П. щитик — запобіжний 
возможпой точпостп масштаба — щптик. 
границя можливої тОчпости мі- *Предписание—припис, -су. • 
рила; П. упругости _ ствола— *Предписьівать, предписать— 
границя пружпости цівки. приписувати, прнписіти; накі- 

*Лредель.чьій— граничний; П. зувати, наказати, 
точпость — грапичпа тОчність. Предположение—припущення, 

* Предмет — річ (речи); пред- 8д0гад, -ду. 
мет, -та; П. воепного обнхода— Предпочтение—перевіга,-ги. 
військова річ; П. местний — міс- Предпочтительньїй—перевіж- 
цевпй предмет; П. ориентнровоч- ний, кріщий. 
пий — оріентаційний предмет; *Предпринимать, предпринять 
П-ти ценние — цінні речі. —заходжуватися, «аходжатнся; 

*Предмостньій — передмостО- брітпся, взятися до ЧОГО; П. на¬ 

вий; П. П08НЦИЯ — нередмостОва ступлеиио—розпочинати ніступ. 
иозіція. Председатель — голові, *ВЙ; 

Предназначать, предназна- П. ВУЦИК— Голові ВУЦВК. 



Представите.! ь 

Представитель — представ¬ 
ник, -кі; полноночпьій П. округа— 
повноважний представник округи. 
♦Представлене — 8’явленвн, 

подання, яадсилавня; П. по ко- 
мапде — в’я'влення 'за КОМІНДОЙ; 

П. ходатайства — подання клопо- 
тіаня; П. сведеннй — подання 
відбмостів. 
♦Представлять, представить— 

подавіти, подіти, иадсплітп, на- 
дісдіти. 
♦Представляться, предста¬ 

виться— з’являтися, 8’явйтися. 
Предстоящий — майбутній. 

*Предупреждать, предупре- 

дить— иопероджіти, попередити, 
вапобігіти, запобігти; упереджі- 
ти, упередити. 
♦Предупреждающий — уперед- 

инй; П. удар — упередннй удар. 
♦Предупреждение — попере¬ 

дження, запобігання- П. от О.В. — 

вапобігіння О.Р. 
Предшествующий — поперед¬ 

ній. 
♦Преждевременньїй — перед¬ 

часний; П. разрьів—передчісяий 
різ рив. 

Президиум — президія, -дії. 
Презрение—признрство, -ства, 

зневага, -ги. 
*Преимущество—перевага, -ги. 
♦Пренращать, -ся, прзкратить, 

-ся — припинити, -ся, припини¬ 
ти, -ся; „Прекратпть оговь“ — 
,,Припинити вогінь“. 
♦Пренращение — припинення; 

П. огня — прппйпопня вогню. 

Приближаті» 

♦Преобладание—перевіга, -ги 
♦Преодолевание—перемагіпня. 
♦Преодолевать, преодолеть — 

перемагати, перемогти. 
♦Преодолевдющая работа 

мьішц — перемагалт.па робіта 
м’я'зів. 
♦Препятстеие— перепона, -НП; 

перешкода, -дн; П. искусствеп- 
пое—штучна перепіна; П. пере- 
носное — перенісна перепіна. 
♦Препятствовать, воспрепят- 

ствовать—перешкоджати, пе- 
решкідпти. 
♦Прерьіватель—переривач, -ча; 

П. тока ^зуммор) — переривач 
струму (пищик). 
♦Прерьівать, прервать — нс- 

реривіти, перервати. 
♦Прерьівистьій—переривчастий. 
♦Прерьівчатость — переривча¬ 

стість, -тости. 
♦Преследованке — пересліду- 

ваппя. 
♦Преслєдовать — пересліду¬ 

вати. 
♦Пресе — гніт, -ту; П. рьічаж- 

пнй — віжільний гпіт. 
♦Прессованньїй— гнічений; П. 

сено — гнічене сіно. 
Преступник—злочинець, -пця. 
Преступнмй — злочинний. 

♦Прибавлять, прибавить — до¬ 
давати, додіти, збільшувати, 
збільшити; „Прибавь, прямо“ — 
„Збільш, прісто“. 
♦Приближать, -ся, приблизить. 

-ся — наближати, -ся, наблизп- 
ти, -ся. 
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ГІриближенио 

Приближение — паблйжения: 
П. к цели—паблйжеопя до діли; 
пристрелка Прнближеннем—при¬ 
стрілювання наближенням. 

“Приближенний — наближений; 
П. точность—наближена точність. 

“Прибор — прилад, -ду; П. для 
набивки патронних лент — при¬ 
лад наповняти набійпі стрічки; 

/ П. осветительний—освітлюваль¬ 
ний прилад; П. пробний—спроб¬ 
ний прилад; П. злектро-измерн- 
тельний—електро-впмірчий прй- 
лаі. 

Прибивать, прибить — прибу¬ 
вати, прибути. 

Прибиваіощий — що прибуває. 
Прибиль (людей и лоша- 

дей) — прибуток, -тку. 
Прибитие — прибуття. 

* Привал — постоянка, -ки; прн- 
Чііл, -лу; П. большой — ВЄЛИШІ 
постОянгмі; П. налий — корОтка 
постоянка. 

"Приварок—приварок, -рку. 
Приварочний — приварковий; 

П. довольствие — приваркОве по¬ 
стачання. 

“Привертивать, привернуть — 

прикручувати, прикрутити. 
Приветствие — привітання. 
Привешивать, привесить — 

причіплювати, причепити. 
ПриБИвка — щеплення. 

“Привйнчивать, привинтить — 

приївйнчувати, пригвинтити. 
Привлекать, привлечь—при¬ 

тягати, притягти, залучати, 
залучити; П. к ответствепно- 

ІІриготовлять 

сти —притягти до відповідаль- 
НОСТЦ. 

“Привод— передача,-чі, транс¬ 
місія, -СІЇ; (КОНЯ) 1ірПВЄДЄППЯ; 
П. ножпой — ножапі передача, 
трансмісія; П. педальний — ст$~ 
патнева передача; П. ручпой — 
ручпй передача. 

Приводить, привести—при¬ 
водити, привести, (пример) 
павОдитп, навести. 

“Приводной —, приводний; П. 
валик — приводний валець. 

Привична— ввйчка, -ки, па¬ 
вичка, -ки. 

“Привязной— прив’язний; П. 

азростат — нривя’знйй Аеро¬ 
стат. 

■‘Привязивать, привязать —при¬ 
в’язувати, прив’язати. 
'Привязь — прйв'язь, -зи, при- 

пОп, -пОну. . 
Пригибать,-ся,пригнуть, -ся— 

пригинати, -ся, пригнути, -ся. І 
Приглашение — запрошення? 

“Пригнанний — прппасОванпй. 
“Пригонка — (одеждьі) добір, 

-бору; (оружия, снаряже- 
ния)—припасОвування, припа¬ 
сування. 

“Пригонять, пригнать — прппа- 
сОвувати, припасувати, Добирітп, 
добрати; П. снаряженив — при- 
пасОвувати лаштупок; П. одеж- 
ду — добнрАти одяг. 
'Лригорок —пАгорок, -гірка. 
Приготовлять, приготовить — 

готувАти, приготувати, лАгодити, 
палАгодпти. 
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Придавать Прилив 

“Придавать, придать — дода¬ 
вати, додйти; падазатп, падати. 
“Придерживать, придержать — 
притримувати, притримати; П. 
-ся — дотримуватися. 

“Придорожньій — придорожній. 
“Прием— хват, -ту; спосіб,-собу; 

приймання; П. амбулаторний— 
амбулаторне приймання; П. маски- 
ровочпьій —маскувальний спОсіб; 
П. ружейпнй — хват рушничний! 

“Приємним — приймач, -ча. 
“Приемньїй — приймальний; П. 

мехаппвм — приймальний меха¬ 
нізм; П. покой — амбулаторія; 
П. станція — приймОльна стіція. 

“Приемщин—приймальник, -ка. 
*Прижим—притиск, -ку. 
“Прижимать, прижать — при¬ 

тискувати, прнтйснути. 
“Прижимной — притискний; П. 

виптик — притискний гвинтик. 
“Призма—призма, -ми; П. отра- 

жатель — призма відбнвіч. 
“Призматичесний — призматич¬ 

ний; П. бннокль — призматичний 
бінокль; П. стекло — призматич¬ 
не скло. 

Признавать, признать — ви¬ 
знавати, вигнати (за що, кого). 

“Признан — ознака, -ки. 
♦Призив—призов, -ву; зйклпк, 

-ку. 
“Призивной —призовний; П. воз- 

раст — призовпйй вік. 
“Приназ — наказ, -зу; П. по 

00 полку — пакіз 00 полкОвТ; 
П. по части—накіз частині; но 
П.-зу — за накОяом. 

“Приказание — зітад, -ду. 
Приказист — наказпик, -ка. 

“Приказивать, примазать — па- 
кізувати, накадіте. 

“Принлад — приклад, -ду. 
“Прикладка — прикладання. 
“Прикладной — прикладний; П. 

упражнепие—прикладна вправа; 
П. фехтованне — прикладне фех- 
тувіния. 

■ Принладивать, приложить — 
прикладіте, прикласти. 

“Принлепаннмй -пришотОваиий. 
“Принолиш — прикіл. -кола. 
“Лрикомандированний — при- 

станОвленпй. 
*Приномандировивать, прнко- 

мандировать—нристанОвлювати, 
пристаповйти. 

“Прикосновение — дОтіїк, -ку. 
“Лрикреплять, прикрепит ь — 

прпкріпля'ти, прикріпити. 
“Прикрепленний — прнкріпле- 

! ППЙ. 

' Прикривать, прннрить — при- 
кривітп, прикрйтп. 
Прикрьвающий — прокрившій, 

захисний; П. часть — захисна ча¬ 
стина. 

“Прикрьітие — захист, -ту, при¬ 
кривання, прикриття'; П. щито- 
вое — щитове прикриття. 

Прикуска [у логиади)—при¬ 
куска, -скн. 

Прилегать, прилечь — приля- 
гіти, прилягти. 

“Прилежащий — прилежний. 
'Прилив—прйлпвок, -вка; при¬ 

плив, -ву; П. для пружини под- 



Нриложсіше Прпспособление 

жимов — прйливок для пружнвп 
притисків; П. кровп — приплив 
крОви; П. с упором—прйливок 
з упорою. 

Приложение — додаток, -тку; 
прикладання. 

*Применение— вживання, ва- 
стосОванпя, пристосування; П. к 
местности — пристосування до 
місцевости. 

*Применительно — відповідно 
до, пристосовуючись до. 

*Применять, -ся, применить, 
-ся — вжпвйтп, вжити, застосо¬ 
вувати, застосувати; пристосову¬ 
вати, -ся, пристосувйтп, -ся. 

Прим ер —приклад, -ду; П.лич- 
ньій — особистий приклад; пода¬ 
вать П- —бути за приклад. 
^Примерньїй — вразкОвий, взір¬ 
цевий. 

*Примесь— домішка, -ки. 
*Приметка-прикмета, -тп,овні- 

ка, -ки. 
*Примечание —примітка, -ки. 
*Примкнутмй штьік - • настрОм- 

лений багпет. 
*Приммкать, примкнуть — при¬ 

лучатися, прк.іучитися, приля¬ 
гати, прилягти; „Примкнуть штн- 
кн“ — „Настромити багнети". 

*Лринадлежность — приладдя; 
приналежність, -ности; П. казар- 
менная — касарпя'не прпліддя; 
П. караульная — майнО сторОжі. 

*Принимание — прийманая. 
*Принимать. принять — прий¬ 

мати, прийняти; вважіти; П -ют 
скорость—приймають швидкість. 

*Принимающий парад — що 
приймає параду. 

Принуждать, принудить—при¬ 
мушувати, примусити, силувати, 
присилувати. 

Принуждение примус, -су, 
силування. 

Принципиальньїй, -но — прин- 
ципОвий, -во. 

Приостанавливать, приоста- 
новить — припиняти, припинити. 

'Приостановка — припинення; 
П. огпя — припинення вогнів. 

*Припас— прппОс,-су; П.бое- 
вьіе — бОйні припіси; П. огне- 
стрельпие — вогнепальні припі- 
сп; П. с’сстньїе — харч/, -чів. 

*Припек — припік, -ку. 
*Приподнимать, приподнять — 

підіймати, підійняти. 
*Припой — люта, -ти. 
'Припряжка — підпряжка, під¬ 

прягання. 
*Приращивать — дотОчувати. 
Присваивать, присвоить —прц- 

свОювати, присвОїтп, прпвлйщу- 
вати, привластйти. 

*Приседание — присідання. 
*Присоединять, присоединить- 

прилучати, прилучйти, приєдну¬ 
вати, приєднати. 

*Приспособление — пристрій, 
-рою; пристосування; П .визпрпое— 
зірнйй ирйстрій; П. ВЬІЗЬІВНОв 

(зрмер) — викличний прйстрій 
(пищик); П. оседающее — осід- 
нйй^ прйстрій; П. прицельное — 
иацільний прйстрій; П. стреляю- 
щее — стрільни й прйстрій; П. для 



І Іриспособ .1 ять Прице.іьинй 

вставляння патронов — пристрій 
для вкладання набОїв; П. тероч- 
поо — терковий прйстрій; П. к 
местпости — пристосування до 
місцевости; П. охлаждагощее — 
охолодний пристрій. 

"Приспособлять, -ся, приспо- 

собить, -ся — пристосовувати, 
-ся, пристосувати, -ся. 

Приставлять, приставить — 

приставляти, пристївнти; П. дн- 
пейку — приставляти лінійку; П. 
ногу — приставити нОгу. 

"Приставление — нрпставлення. 
"Приставной— приставний; П. 

лестница — драбина; П. мага¬ 
зин — приставний магазин. 

"Пристань — пристань. 
Пристегивать, пркстегнуть— 

пристібувати, пристебнути. 
"Пристрелна — пристрілюван¬ 

ня; П. захватом дели в вилку — 
пристрілювання 8ах0плепням ціло 
в міжннк; П., неирермвннм ог¬ 
нем — ііристриюваппя невпинним 
вогнем; П. по дальностн— пристрі- 
лювання за віддаленням; П. по на¬ 
правленню — пристрілювання за 
напрямом; П. прпближеннем к 
цели — пристрілювання паблй- 
женпям до ціли; П. скачками — 
пристрілювання скОками. 

"Пристройка—прибудОвуванпя, 
прибудування; прибудОва. 

"Приструги—підпружники, -ків. 
"Приступок — приступок, -пка. 
* Пристяжной — орчиковий. 
Присяга — присяга, -ги; при- 

нятие П.— приймання присяги. 

"Приток — дОплив, -ву. 
"Приторачивать, приторочить— 

приторОчуватн, приторочити. 
"Притягиванио — притягання. 
'Притягивать, притянуть—при¬ 

тягати, притягтй. 
"Притяжной — притяжнйй; П. 

ремень — притяжнйй ремінь. 
Приучать, приучить — привча¬ 

ти, привчити. 
Приучение — привчання. 
Приход — прибуток, -тну. 

"Прицел — мірник, -на; П. ви* 
движиой — внсувнйй мірнйк; ви¬ 
сота П. —висота мірника; П. по 
расстояпвю— мірнйк ва відділен¬ 
ням; П. найменший — найменший 
М1Д5НЙК; П. оптический—оптичний 
мірнйк; П. постоянннй — стілий 
мірнйк; стебель првцела—стебло 
жірншп. 

"Прицеливание — пацілювап- 
пя. 

"Прицельньїй — мірникОвий; на¬ 
пільний; П. вирез — виріз мір¬ 
никОвий; П. дальность — мірпи¬ 
кОва дал(Злість; П. диск — кру¬ 
жало міриикОве; П. колодка — 
колОдка мірникова; П. кольцо — 
кільці мірвикове; П. линия — 
напільна лінія; П. муфта — муфта 
мірпикОва; П. поражаемое про- 
странство — націльпий ураяний 
прОстір; П. приспособленио — 
напільний прйстрій; П. прорезь— 
прорізь мірпикОва; П. пружина — 
пружйпа мірнпкОва; П. рамка — 
ранка мірпикОва; П. станок — 
стапОк напільний; П. хомутик — 



І 

ІІрицепка 

хамттнк иірпикбвий; П. шпилька— 
шпилька мірникбпа. 
♦Прицепна—причіпка, -ки; при¬ 

чіплювання. 
♦Прицепной — причіпний. 
♦Причальний узел — причіль- 

нніі вугол. 
Причастний — причетний. 

♦Причина — причина, -пи; П. не¬ 
законная—незаконна причина; П. 

уважительная—повйжпа причина. 
* Причислять, причислить — за¬ 

раховувати, 8арахувіти. 
Причитающийся — належний. 

♦Пробанивать.пробанить (ору- 
дие) — протиріти, протерти. 
'Пробег— перебіг, -гу. 
♦Пробел — прогалина,.-на; про¬ 

пуск, -ку. 

♦Пробиваемость — пробйвність, 
-но ста. 

Пробивание — пробивання. 
♦Пробивной — пробивний; П. 

действпе — пробивний чин, міць. 
Пробка— затичка,-ки; кброк, 

-рка; П. железпая — валізпа зі- 
тичка. 
♦Пробковий — вбрковий; П. 

кришка — коркова пбкршика. 
♦Пробний — спробпий; П. при¬ 

бор — спрббний прилад. 
♦Пробоина — пробоїна, -ни. 
♦Пробой — пробій, -ббю. 
♦Пробойник — пробйвііч, -ча; 

прбтпчка, -ки. 

*Проведение — переведення, 
проведення; П. в жизнь — пере¬ 
ведення в життя; П. горизонта¬ 
лей — Проведення П08ЄМНП. 

ІГровол очний 

'Проверять, проверить — пе¬ 
ревіряти, перевірити. 
♦Проветривание — провітрю¬ 

вання. 

Проввтривать, проветрить — 
провітрювати, провітрити. 
♦Провешивать, провесить — 

тичкувіти, вйтичкувати; П. ли¬ 
нню — тичкувати лінію. 

'Провиантское довольствие— 
нровія'птське постачання. 

'Провисание — обвисання. 
*Провод — прбвід, -воду, дріт, 

дроту; П. вводний — упуск- 
пйй привід; П. голий — голий 
прбвід; П. телефонний облегчен- 
ний — телефбпний полегшений 
провід; П. легкий телефовний — 
легкйй телефбвиий про'від. 
♦Проводка—провідин', -ні, про¬ 

ведення. 
♦Проводнин — провідник, -ЕЙ; 

П. семнжильпий — семижйльннй 
провідпйк; П. соедииительний— 
злучнйй провідпйк. 
♦Провожатий — проводйр, -ря. 
♦Провозоспособность — прово¬ 

зоспроможність, -ности. 
♦Проволока — дріт, дрбту; П. 

низальная — в’язйльнпй дріт; П. 

железная — галізний дріт; П. 

колючая—колючий дріт; П. коль- 
цевая — кільцевий дріт; П. мед- 
ная — мідний дріт; П. стальная 
струнная—сталевий струнний 
дріт. 

’Проволочний— дротянйй; П. 

Баграждепие — дротяпі перепона; 
П. еж—дротянйй їжйк; П. пру- 
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Прожекторний 

жижа — дротяна пружина; П. 
сеть — дротяні мережа; П. теле¬ 
граф — дротяний телеграф. 
♦Прогар — прогір, -ру. 
♦Прогиб — прОгпп, -ну. 
♦Прогон— підвілипа, -ни. 
Программа — програм, -му. 

*Прогрессивньій — ростучий, 
прогресивний; П. горенне — про¬ 
гресивне горіння; П. крутизна 
паревов — ростуча крутість на- 
різїв. 

Прогулка — прохідка, -ки. 
♦Продвигать, -ся. продвинуть, 

-ся — просувати, -ся, просунути, 
-ся. 
♦Продвижение —просувіпня. 
♦Продергивать, продернуть— 

просмикувати, просмикнути, про- 
смикати, просмйкати. 
♦Продовольственньїй — харчо¬ 

вий; П. база-—харчові біза; П. 
каптенармус — харчовий комір¬ 
ний; П. магазин — харчовий ма- 
гавбн; П. транспорт — харчовий 
трінспорт. 
♦Продовольствие — харч, -чу, 

провія'нт, -ту. 
♦Продолговатмй—довгістий;П. 

окно — довгасте вікні. 
♦Продолжение —продовження; 

П. оси капала ствола — продОв-, 
ження Оси канілу цівки. 
♦Продолжительность— тривіі- 

лість, -лостн; П. действия га- 
30В — тривілість дії ГІ8ІВ; П. 
марша—тривілість руху; П. нро- 
гулки —тривілість прохідки. 

* П родол жител ьнмй—тривілий, 

довгочасний; П. время — довгий 
час, чиміло часу; П. отпуск — 
довгочісна відпустка. 

’Продольно — подОвжно. 
" Продольний — подовжннй; П. 

кольцевой паз — подІвжна кіль¬ 
цева ґіра; П. положение — по- 
дОвжне полОження; П. ирорези — 
подОвжні прОрізи; П. ребра — 
подОвжні ребра; П. тавр—подОвж- 
пий тет; П. уровень — подовжна 
ноземииця. 

Продуктивность — продуктив¬ 
ність, -пости. 
♦Продукт — продукт, -ту; Про- 

дукти разложення — продукти 
рОзкладу. 

Проездна — проїжджінпя. 
♦Проездной — проїзний; П. до- 

кумент, — документ на проїзд, 
проїзпий документ. 
♦Проезжая часть дороги — 

переїздка, -дки. 
♦Проект — проект, -ту. 
♦Проектирование — проекту- 

віння. 
Проектировать— проектувітн. 

♦Проекционньїй —проекційний; 
П. плоскость — проекційнаплОіца. 
♦Проенция—проекція, -ції; П. 

горизонтальная — позема проек- 

прожектор- 
прожекторна 



Програмний ІІросвврлвнянй 

♦Прозрачний — прозорий. 
♦Производнть, произвести — 

неревОдитн, перевесті; П. ви- 
стрел — стріляти; П. маскиров- 
ку,— маскувітн; П. паблюдение— 
стежити; П. побег — (у)втікіти; 
„Произввдепора8водвараулов“ — 
„Переведено розвід сторожі*'. 

* Производство — переведення; 
техніка, -ки; П. вистрела — тех¬ 
ніка Пострілу; П. повервн — ПЄ- 

реведення перевірки; П. работ— 
переведення робити; П.стрельби- 
стріляння. 

- Произносить.произнести—ви¬ 
голошувати. вимовити, виголо¬ 
сити, вимовляти. 

Происходить — походити, від¬ 
буватися. 

*Происшествие — пригода, -ди. 
■ Прокладна —прокладання; пв- 

роліжка; П. войлочная — повстя¬ 
ні переліжка. 

*Пролет{между стапцип- 
ми)— перегін, -гОпу; П. моста — 
прогін, -г«5ну. 
'Пролом — пролім, -лОму. 
♦Промасливать, промаслить — 

промішувати, промастити. 
* Промах — прОмах, -ху. 
♦Промахнуть, -ся —промахну¬ 

ти, -ся. 

♦Промедленив — загійка, -кн. 
забара, -ри. 

т Промежутон—промі’жокг-жку. 
♦Промежуточний —проміжний; 

П. пост — проміжні стійка; П. 
склад — проміжний склад; П. тра¬ 
верс — проміжні тріверза; П. 

шайба— проміжна шійба; П. ше- 
. стерня — проміжна шестерня'. 

♦Промер— вимір, -ру; П. про- 
тяжения — вимір прОтягу. 

Промонать, промоннуть—про- 
мокіти, промокнути. 
'Промивка — промивання. 
Проникание — проникінея. 

♦Проникать, проникнуть—про- 
пикіти, проникнути, проходити, 
пройти. 

Пропаганда—пропагіеда, -дн. 
Пропеллер — пропелер, -ра. 

♦Пропитанний —просяклий. 
♦Пропитувать, пропитать — на¬ 

паювати, напоїти. 
♦Пропитуваться—просякітися. 
♦Пропорциональность — про¬ 

порційність, -ности. 
♦Пропуск —перепустка, -КИ;НЄ- 

репускіння. 

' Пропускнойперепускний; П. 
камера—перепускні кімера; П. 
способность — перепускні спро¬ 
можність. 

Прорезиненний — гумований; 
П. лента—гумівана стрічка. 
♦Прорезь— прірів, -зу; П. при- 

цела — проріз мірпнківий. 
♦Прорубь — ополОнка, -ки. 
♦Прорув — прорив, -ву; П. по¬ 

рохових газов — прорив порохо¬ 
вих гізів. 
'Прориваться, прорваться — 

прорчвітися, прорватися. 
♦Просачиваться, просочиться— 

просбчуватися, просочитися. 
♦Просверленнуй, -но — про¬ 

свердлений, -по. 
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Просека Цротивоштурмовий 

*Просена — просіка, -ки. 
*Проселочная дорога — путі¬ 

вець, -вця. 
*Проснон—проскбк, -ку. 

,*Проследовать — пройти, про¬ 
їхати. 

*Прослойка — прошарок, -рка. 
*Просовьівать, просунуть — 

просовувати, просунути. 
*Просрочивать, просрочить — 

прострочувати, прострочити. 
♦Простой — простий, звичай¬ 

ний, нескладний; П. атака — про¬ 
ста атіка; П. вязка — звичайне 
в язйння; П.движенне —несклад¬ 
ний рух; П. ключ — звичайний 
ключ; П. обман •— прОста обміна; 
П. отвод — прОсте відводепня. 

Простейший— найпростіший. 
*Простой {вагона) — пере¬ 

стій, -стою.. 
Простота—простота, -ти, про¬ 

стість, -стости; П. в обращении— 
црОстість поводження. 

*Пространство —прОстір, про¬ 
стору; П. заснарядпое—прОстір по- 
загарматневий; П.мертвое—мерт¬ 
вий п^Остір; П. обстрелнваемое — 
обстрілюваний простір; П. пора- 
жаемое — урізнпй простір. 

*Прострел — простріл, -лу. 
*Прострелквать, прострелить— 

иростр/лювати, прострелити. 
Простуда — застуда, -дц. 

*Проступон— провина, -НИ; ГС 
важний — важлива провина. 

*Лростьіня — простирало, -ла. 
Просьба — прохання. 

"Проталкивать, протолкнуть— 

І 

протліти, пропхнути, проштОв- 
хуватн, проштовхнути. 

Протаскивать, протащить — 

протягіти,,протягти, проволікіти, 
проволокти. 
♦Противнин—вОрог, -га. 
*Противоазропланньій—нротк- 

аеропланний. 
* Противоброневой —протипін- 

церпий. 
♦Противовес— противіга, -ги. 
* Противовоздушньїй—протипо¬ 

вітряний. 
*Противогаз— протигаз, -ва. 
*Противогазовнй —протигазо¬ 

вий; П. защита — протпгізовпй 
захист; П. оборона — протигазо¬ 
ва оборона; П. средства—про¬ 
тигазові засоби. 

*Противодействие—протичйн, 
-пу. 

'Противодействовать—протн- 
чинйти, перешкоджати. 

*Противодммньій — протидим- 
пий. 

*Противоположнмй — против¬ 
ний, протилежний, супротив¬ 
ний. 

Противопоставлять, противо- 

поставить —протистарити. 
Противоречие —суперечність,' 

-пости. 
*ПротивотанновьіЙ —протитан¬ 

ковий; П. борьба — протитанкова 
боротьбі; П. оборона — проти¬ 
танкова оборОва. 

*Противоштурмовьій — проти- 
штуриівий; П. артиллерия — 
протиштурмОва артилерія. 
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Противоядне Пружніший 

’Противоядие — протиотрута, 
-ти. 

'Протиральний—протиріч, -чі. 
‘Протирать, протереть — про¬ 

тирати, протерти. 
* Протирна — нротирічка, -ки; 

нротпрінпя. 
‘Проток —перетік, -тіку. 
Протокол — протокол, -лу. 

*Протравливание (селян) — 
щавлепвя. 
‘Протяжение— прітяг, -ту; П. 

липии — протяг лінії; П. фрон¬ 
ти—прітяг фрінту. 

‘Протяжний, -но — протяжний, 
-по, протя'глий, -ло. 

*Проушина —ВУХО, -ха. 
‘Профиль—профіль, -ЛЯ; П. 

возвишепний — піднесений про¬ 
філь; П. дороги—профіль шляху; 
П. истипньїй — правдивий про¬ 
філь; П. полннй — профіль пів- 
пий; П. сокращеппнй — скоро¬ 
чений ПрофІЛЬ; П. усдовннй — 

умОвний ирОфіль. 
■ Лрофильний — профільний. 
*Проход —прохід, -ХОДУ; про- 

хОдження; П. горний — проліг, 
-догу. 
‘Проходимий — прохідний; П. 

болото — прохідне багні, болОто. 
‘Проходить, пройти — прохо¬ 

дити, пройти. 
*Проходной — прохідний; П. 

свидетельство—подорОжпій лист. 
‘Прохожая часть дороги — 

ступа, -пй. 

' Лрохождение — ирохОджеипя. 
Процент — відсОток, -тка. 

Процесе — процес, -су. 
Процессия — процесія, -сії. 

‘Прочищать, прочистить — 
прочищати, прочистити, 

‘Прочность — міцність, -ности, 
тривкість, -кости. 

„Прощайте ,,Прощавайте". 
"Лруд — став, -ву, ставОк,-вкіі. 
Пружина — пружина, -пи; П. 

боевая — бОйпа пруяейпа; П. воз- 
вратная — зворОтпа пружйна; П. 
главная — головні пружйна; П. 
горбатая — горбата пружина; П. 
двуперая — двупора пружина; 
П. дисковая — круягалувйта пру ¬ 
жина; П. замка — пружйна вал¬ 
ка; П. нажнмающая дквк при- 
цела — пружйна, що натйскуе 
па кружіло мірника; П. накат¬ 
ника—пружина вакОчувача; П. 
пейзильберная — невзйльберна 
пружйна; П. пластинчатая — пла- 
тівчаста пружйна; П. плоская — 
плескіта пружина; П. подава- 
теля—пружйна подавача; П. пре- 
дохранительная — запобіжні пру- 
жйна; П. прицельная — пружина 
мірпикОва; П. проволочная — пру¬ 
жина дротяні; П. спиральная — 
спіральні1 пружйна; П. со стерж¬ 
нем — пружйна зі стрйжием; П. 
спусковая — спускові пруягйна; 
П. ствольная — цівкові пружйна; 
П. стопора — пружйва стОпора; 
П. тарелочпая —тарілкувіта пру- 
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до возів“; П. легкий — легкий 
кулемет; П. станковий — станко¬ 
вий кулемет. 

*Пулеметньій — кулеметний; П. 
вьюк — кулеметний в’юк; П. гне- 
здо — кулеметне гніздо; П. кар¬ 
тонка— кулеметна картка; П. 
лепта — кулеметна стрічка; - П. 
окоп — кулеметний шінедь; П.по- 
возка — кулеметний віз; П. пло¬ 
щадка — кулеметна площинка; 
П. рота — кулеметна сОтня. 

*Пулеметчик—кулеметник, -ка. 
♦Пульверизатор — прискавка, 

-ки. 
♦Пулька— кулька, -ки. 
♦Пульний вход—кульовий вхід. 
♦Пуля —куля, -лі; П. остроко- 

нечная — гостра куля. 
* Пункт —пункт,-ту, П.астроне- 

мпческий —астрономічний пункт; 
П. главний — головний пункт; 
П. исходннй — внхідийй пункт; 
П. командний—командний пункт; 
П. паблюдательний — стежовпй 
пункт; П. назначений — пункт 
призначення; П. паселенний — 
населений пункт; П. опорний — 
опОрний пункт; П. перевязочпий— 
перев’язний пункт; П. сборннй — 
вбірний пункт; П. звакуацион- 
ний—евакуаційний пункт; П.етап¬ 
ний — етапний пункт. 
♦Пунктир — пунктир, -ру. 
♦Пунктирний — крапковий. 
♦Пускать, пустить — пускітн, 

пустйти. 
♦Пусковой —пусковий. 
♦Пустой — порожній. 

пружинний натискач; П. предо- 
хоанитель — пружинний запо¬ 
біжник; П. часть—пружинна ча¬ 
стила. 
♦Прут — прут, -та. 
♦Пригание — стрибання, пли¬ 

гання. 
*Пригун — стрибун, ч -ні, пли¬ 

гун, -ні. 
• Прмжок — скік, скОку, стри- 

бОк, -бкі; П. в глубипу— стрибОк 
у глиб; П. простой—простий стри¬ 
бок; П. ЧЄрЄ8 бревно — СТрнбОк 
черев ІСОлОду; П. ЧврЄ8 КОНЯ — 
стрибОк черев коня'. 
♦Пряжка — пря'жка, -ки. 
♦Прямой — прямий, простий; 

„Пр^мо“ — ,,Прбсто“; П. ви- 
стрел — простий піістріл; П. за- 
сечка — прямий зічерк; „П^я- 

мо коли11 — „Просто коли“; 
П. лпния — проста лінія; П. на¬ 
водка— просте націлювання; П. 
начальник — прямий начальник; 
П. подчипение — прямі підлег¬ 
лість; П. попадание — просте 
влучання; П. угод—прямий кут, 
простий ріг; П. удар— простий 
удір; П. укол — простий-у к<іл. 

*Прямолинейньій,-но — просто- 
ДІН1ЙПИЙ, -по. 

Пугливьій — лякливий. 
Пуговица — ґудвик, -ка. 

♦ПугОвка—голівка, -кп; П. кур¬ 
ка — голівка куркі; П разряд- 
нпка — голівка розря'дника. 
♦Пук, пучек — жмут, -та. 
♦Пулемет — кулемет, -та; „Пу- 

лемет к повозкам“ — „кулемет 



Пустота Равиомерпость 

*Пустота — порожнеча, -чі. 
*Пустотельій — порожнявий. 
*Пустьірь — пустиня. 
* Путо — путо, -та, (мн.) пута. 
^Путеводньїй — провідний. 
Путевой — подорожній; П. до- 

вольствие — подорожні видіткп. 
*Путлище — путлнця, -ці. 
*Путь — дорога, -Ти, ШЛЯХ, -ху; 

П. водяной — ВОДЯНИЙ ШЛЯХ; П. 
дозора — дорога дозору; П. же- 
лезнодорожньїй — колія; П. обнк- 
новенннй — звичайний шлях; 
П. перегрувочньїй — перевантаж¬ 
на КОЛІЯ; П. подвова — шлях 
ПІДВ^ЗТ; П. сообщення — ШЛЯХИ 
(сполучень); П.следования—шлях 
прямування. 

*Пучек— жмутик, -ка. 
^Пушечньїй—пушковий; (ору- 

дийньїй) гарматний; П. бата¬ 

рея—пушкові батерія; П. ста- 
I пок — гарматний станів. 

*Пушка — пушка, -ви. 
*Пьіж — клйнтух, -ха; П. вой- 

ЛОЧНМЙ — ПОВСТЯНИЙ КЛ НИТТІ; 
П. картонний — тектурпий клин- 
тух. 

Пьіл — запіл, -лу. 

*Пьілить, -ся, запилить,-ся — 
вапорішуватн, -ся, запорошити, 
-ся. 

*Пиль — пірох, -ху. 
Пятиборие — п’ятивмагапня. 
Пятиделенньїй — п’ятиподіл- 

вовий. 

*Пятка, пята.— п’ята, -тй; П. 

коленчатого ричага прномника:— 
п’яті колінчастого віжоля прий¬ 
мачі; П. шаровая—куляста п’яті. 

*Пятнистий—плямистий, пля- 
мувітий. _ 

Р 
Работа — робіта, -ти; Р. зем- 

ляиио — земляна робіта, 
*Работоспособность — (о че- 

ловеке) ирацездітність, -ностн, 
(о мамине) роботоспроміж- 
пість, -ностн, 

^Рабоче-Крестьянсная Воен- 

но-Морская Инспенция— Робіт¬ 
ниче - Селянська Військіво-Мор- 
ська Інспекція. 

"Рабочий — робітник, -кі; (от- 
носиш. к рабочему) — робіт¬ 
ничий; (относит. к орудию 
работьі) — робічий; (отчо- 

сит. к работе) — робіт¬ 
ний. 

*Равелин — равелін, -ну. 
*Равентух—рядні, -на. 
*Равнение — рівнінвя; „Р. на¬ 

право (палево, на середину)**— 
„Рівпівпя правіруч (лівіруч, на 
середину)". 

Равнина — рівнина, -нйни; (в 
горах) — полонина, -ни. 

*Равнинная местность — рів¬ 
нинна місцевість. 

Равновесие — рівновіга, -ги. 
+ Равномерность — рівномїр- 
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Ривномерішй 

ність, -пости; Р. движешш — 
рівномірність руху. ' 
♦Равномерньїй — рівномірний. 
*Равнять — рівняти, вирівню¬ 

вати. 
*„Равняйсь“ — „Рівняйсь**. 
*Радиатор— радіатор, -ра. 
*Радио — р4діо. 
* Радио депеша — радіодепеша, 

-ші. 
*Радионорреспонденция — ра- 

діо-лпстувйння. 
*Радио-пеленгирование — ра¬ 

діопеленгування. 
*Радиоперехват — радіоперей- 

мйпня. 
*Радиоприемник — радіоприй- 

міч, -чй. 
*Радиоразговор — радіорозмб- 

ва, -ви. 
*Радиослежка — радіослідку- 

вания. 
;і<Радио-стлнция— радіо-стація; 

Р.ламповая—л4мповарадіо-ст4ція. 
*Радиотелеграф — радіотеле¬ 

граф, -ФУ- 
*Радиотелеграфнрование —ра¬ 

діотелеграфування. 
*Радиотелеграфний батальон 

— радіотелеграфний батальйон. 
*Радиотелефон — радіотеле¬ 

фон, -на. 
*Радиус — радіус, -са; Р. век¬ 

тора — рйдіус-вбктор; Р. дей- 
ствия — рідіус дії. 

*Разаммуничивать — розиіорб- 
вувати, ровшорувіти. 

*Разбег — розг/н, -гону; с раз- 
бегу— з роягііну. 

Разведка 

♦Разбивать, разбить — розби¬ 
вати, розбити; розмічати, роз¬ 
мітити; Р. лагерь — ставіти, ст4- 
ти табором; Р. палатку—нап’я¬ 
сти намета; Р. позицию—роз¬ 
мітити позицію. 
♦Разбивка — розбивання, роз¬ 

мічання; подія, -лу. 
*Разбирать, разобрать — роз- 

биріти, розібрати; Р. козлн — 
розбирати, розібрати кбвла. 

*Разбор, разборка — ривбір, 
-бору; розбирання. 
♦Разборньїй — розбірний. 
♦Разбрасьівать, разбросать — 

розкидати, ровкйдати. 
*Разбросанность — розкида¬ 

ність, -ности. 
♦Разбросанньїй — розкиданий; 

Р. расположение частей — роз¬ 
кидане ровташувіпня частин. 

*Разбрьізгивание —розбрйзку- 
вапня. 

*Разбрьізгивать, разбрьізгать— 

розбризкувати, розбрйзкати. 
Разбудить —ровбудйти. 

♦Развалина — руїна, -ни. 
*Разведение — розведення. 
* Разеед ка — розвідка, -ки; Р. 

агентурная — агентурна розвідка; 
Р. артиллерийская — артилерій-4 
па розвідка; Р. ближняя — близь¬ 
ка р^відка; Р. воздушная — по- 
вітря'па розвідка; Р. глубокая — 
глибока розвідка; Р. дальняя — 
далека розвідка; Р. ивженсрная— 
інженерна рбввідка; Р. кавалерий- 
ская — кінна розвідка; Р. мест- 
пости — розвідка місцево стп; Р. 
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Р&8ВЄДЧИК 
Разгром 

населення — р^відка населення; 
Р. в непосредствепном сопрпкос- 
новении с противником — розвід¬ 
ка у безпосередньому стикіниі з 
вОрогом; Р. пехотпая піхотна 
розвідка; Р. пешая — пша роз¬ 
відка; Р. поля боя— рОввідка бо¬ 
йовища; Р. противника —розвідка 
(чья) ворОжа, (кого) вОрога. 

*Разведчик — розвідач, -ча. 
*Разведьівательньій — розвід¬ 

ний; Р. взвод — розвідна чота; 
Р. дозор — РОЗВІДНИЙ ДОЗІр; Р. 
отделение — р,08В1ДЧИЙ рій; Р. 
партня — розвідна партія; Р. суд¬ 
но—розвідне судно; Р. часть — 
роявідча частйна; Р. зскадрнлья 
—розвідна ескадрилля. 

*Разведмвать, разведать — 
розвідувати, ро8п'датп. 

*Развернутьій — розгорнутий. 
‘Разверстка — розкладка, -ки; 

Р. невязки — розкладка нев’я'зки. 
' Развертьівание—розгортання. 
*Развертьівать, -ся, развер- 

нуть; -ся — розгортати, -ся, роз¬ 
горнути, -СЯ; Р. носки — розста¬ 
вити носки; „Развернись"—„Роз¬ 
горнись 

Разветвление —розгалужен¬ 

ня, рІ8ВИЛ0К, -лка; Р. дорог — 
розвилок ШЛЯХІВ. 

'Развивать, развить — розви¬ 
вати., розвинути; розгортати, роз- 
гориути; Р. огонь — 8МІцняти, 
зміцнити вогОнь. 

Развилина — розвилка, -ки: 
Р. для ролика — рЛвнилка для 
коліщітн. 

Развитие —розвиток, -тку. 
* Развод — розвід, -воду; Р.' ка- 

раулов — розвід с горОж. 
'Разводной — розвідний; Р. 

КЛЮЧ—розвідний КЛЮЧ; Р. КОЛЬ- 

ЦО — розвідне кільце; Р. МОСТ— 

розвідний міст. 

Развод ящий — розвідник, -ка; 
„Разводящие для сменьі“—„Роз¬ 
відники для зюнн“; „Равводящий 
пронзвел смену часових псправ- 
по“ — „Розвідник змінив стійкО- 
вих справно*1. 

Разворачивание—розгортання. 
Разворачивать, -ся, развер- 

нуть, -ся — розгортати, -ся, ров- 
горнути, -ся. 

^Развьючивать, развьючить — 
розвючувати, розвючитн. 

Развязка — кінець, *нця; роз- 
вязання, розвявуваиня. 
'Разгибание — розгнпіння. 
^Разгибатель — розгпніч, -ча. 
Разгибать, разогнуть — роз- 

гннітн, розігнути. 
Разговаривать — розмовля'ти. 
Разговор — роямо'ва, -ви. 

■ Разговорньїй — розмовний; Р. 
кланан — розмовний хлнпік; Р. 

коммутатор — розмовний комуті- 
тор. 

Разграничивать, разграничить 
розмежовувати, розмежувати. 

■ Разграничительньїй — розме¬ 
жувальний; Р. ливия •— розмежу¬ 
вальна лінія, межі. 

Разграфленньїй — розліп/спий. 
Разгром — розгром, -му; Р. 

противника — розгром во'рога. 

156 



Разгрузка Равойдисі. 

*Разгрузка —розвантажування, 
розвантаження. 

*Раздатчик—роздівець, -вця. 
*Раздача — ровдавіння, розді- 

ча, -чі. 
*Раздвигание — розсувіпня. 
*Раздвигать, раздвинуть—роз¬ 

совувати, розсувіти, ровсупути. 
*Раздвижной— розсуввий; Р. 

ключ — розсуввий ключ. 
Раздеваться, раздеться—роз¬ 

дягатися, роздягнутися, роздяг¬ 
тися. 
♦Разделение — ро8п0діл, -лу; 

Р. ОГПЯ — РОЗПОДІЛ ВОГНЮ; Р. Ц0- 

ли между ружейвьімн стрелками 
— розподіл цілів ніж рушнич¬ 
ними стрільця'ии. 

*Раздельнмй — роздільний; Р. 

наводка— роздільне націлювання. 
*Разделять, разделить—роз¬ 

діляти, розділити, розподіляти, 
розИоділйти; „Разделить огонь 
от такого то орудия“—„Розділйти 
вогонь від такої ось гарміти“. 

*Раздражитель—подрізннк,-ка. 
*Раздробление —роздроблення. 
*Раздутость — роздутість, -то¬ 

сти. 
*Разжимать, разжать — розту¬ 

лити. розтулйти, ро8д{плювати, 
розціпити. 

Ь*Разлагать, -ся, разложить, 

-ся — розкладати, -ся, розкла¬ 
сти, -ся. 

* Раз лет-розліт,-льОту; Р. пуль 
— розліт куль. 

*Разлетаться, разлететься — 

розлітатися, розлотґгпся. 

*Разлив—розлйва, -ви, рОв- 
лнв, -ву, розливйнпя. 

Различие — різнйця, -ці. 
*Разложение —рОзклад, -ду; 

разложение продуктов — рОзклад 
продуктів. 

*Размах — розмах, -ху; Р. кру- 
говой — коловий рОзмах. 

*Размахивание —розмахування. 
♦Размер —рОзмір, -ру; Р. ша¬ 

га — розмір крОку. 
*Размещение — розташування, 

р08)І1ЩЄННЯ. 
*Размочалить, размочаливать 

— (дерево) ро8вол0кнювати, ров- 
волокнйти; (веревку)— розкло- 
чувати, розклОчити. 

*Размьів — розмив, -ву; розми¬ 
ві ппя. 

*Размьжание — розмикіння. 
*Разнимать. разнять — розту¬ 

ляти, розтулйти, розпімйти, роз- 
ая'тп. 
♦Разновидность — відміна, -ни. 
♦Разновидньїй — різноманітний. 
Разногласие — різноголосиця, 

-ці, незгОда, -дп. 
Разнообразньїй — різноманіт¬ 

ний. 
Разносить, разнести — ровнО- 

сити, рознести. 
*Разносной — розносний; Р. 

книга — ровносні кнйжка. 
Разность — рівниця, -ці. 

*Разнуздьівать, разнуздать-- 

розгнуздувати, ровгнуздітп. 
*Разогревать, разогреть — ро¬ 

зігрівати, розігріти. 
*„Разойдись“ — „Розійдйсь". 
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ІД* 1 

Разомкнись 

♦„Разомкнись"—„Розімкнйсь". 
♦Разомкнутмй — ровімкпсопй; 

Р. строй — розійкневий лад. 
♦Разоружение — роззброєння, 

роззброювання. 
Разорять, разорить — руйну¬ 

вати, зруйнувати, нищити, зни¬ 
щити. 
♦Разработна —розроблювання, 

розроблення; Р. взривом— роз¬ 
роблювання вибухом; Р. лопатой 
—• розроблювання лопатою. 
♦Разреженньїй — розріджений. 
♦Разрез — перекрій, -рою; роз¬ 

різ, -зу. 
•Разрезка — розрізування. 
♦Разрезной — розрізний; Р. 

кольцо—розрізне кільце; Р. обой¬ 
ма— розрізна обійма; Р. пат¬ 
рон— розрівний набій; Р. чека— 
розрізний зігвіздок. 

Разрешать, разрешить—до¬ 
зволяти, дозвОлнтн; розвязуватн, 
розвязати. 
Разрешение — дОзвіл, -волу. 
♦Разрушать, разрушить — руй¬ 

нувати, зруйнувати. 
♦Разруїиение — руйпувіпня, 

зруйнування. 
♦Разрушительность — руйиа- 

ційність; Р. огня— руйпаційпість 
огню. 
♦Разрушительньїй — руйнацій- 

ний; Р. действие — руйпацій- 
.НИЙ чин. 

" Разрьів — розрив, -ву; Р. ви¬ 
сокий — висОкий розрив; висота 
Р. — висоті розриву; Р. клювок 
— клювок; Р. ниже целп — роз¬ 

Райоп 

рив нижче від діли; Р. пизкий— 
низький розрив; Р. нормальний—■ 
нормальний ро8рив;Р. очень висо¬ 
кий—дуже висОкий рОзріІВ; Р. пре- 
ждевременпий—передчісний роз¬ 
рив; Р. провода — розрив дроту; 
Р. снаряда — рОзрив гарматия. 
♦Разрьівной — розривпйй, ви- 

бухОвий; Р. яаряд — розривний 
заря'д; Р. снаряд—вибуховий 
гармітепь.' 
♦Разрьіхляемость — розпут¬ 

ність, -пости. 
♦Разрьіхлять, разрихлить— під¬ 

пушувати, підпушити. 
♦Разряд — розряд, -ду; (&лек- 
трич.) висніга. 
♦Разрядник—розря'дник, -ка; 

(зяектр.) виспійник. 
*Разряжание — розрн'джування. 

розря'джаипя; {злектр.) виспа- 

ЯІІНПЯ. 

♦Разряжать, разрядить — роз¬ 
ряджати, розрядйти; „Разряжай“ 
— „Розряджай". 
♦Раз’единять, раз’единять — 

роз’єднувати, роз’едніти. 
♦Раз’езд—рОз’їзд, -ду; (ж. д.) 

рОзмннка; Р-да начальшік—начі¬ 
льник рОз’їзду. 
♦Раз’емнмй— роз’ємний; Р. ко¬ 

льцо — роз’ємне кільце. 
Раз’яснять, раз’яснить — з'я¬ 

совувати, в’ясувіти, роз’ясня'тп, 
роз’яснити. 
♦Район — райОп, -ну; Р. вой- 

СКОВОЙ — ВІЙСЬКОВИЙ райОн; Р. 

действіїя — райОн дії; Р. тило¬ 
вої! — тиловий район. 
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Ракета Расиоряженио 

* Ракета — ракета, -ти; Р. освс- 
тительная — освітлювальна ра¬ 
кета; Р. сватовая — світлові ра¬ 
кета; Р. сигнальная—гаслові ра¬ 
кета. 
♦Раковина (в металле) — 

вйїд, -ду; (в литье)—сказ, -зу- 
♦Рама — ріка, -ми; Р. голлапд- 

ская — ставня; Р. лафета — рі- 
ма лафета; Р. окопная — віконна 
варціба;-Р. спускового механиз- 
ма — рама спускового механізму; 
Р. станка (мастерской)—рама 
верстіту. 
♦Рамка — рімка, -ки; Р. кар¬ 

ти — райка міни; Р. прпцель- 
пая — мірникОва рімка. 
♦Рамний —рамовий; Р. рельс — 

рамові рейка; Р. устой — рако¬ 
вий стоя'н. 
♦Рампа — рампа, -ті. 
Рана — ріна, -ни. 
Ранений — рінений, поріне- 

ний. 
♦Ранец—рівець, -нця. 
♦Ранцевий—рінцевий; Р. ог¬ 

немет—рінцевий огнемет. 
Ранить, поранить — ранити, 

поріннта. 
♦Рапира —"рапіра, -ри. 
♦Рапорт — ріпорт, -та; Р. о бо¬ 

лвани—ріпорт про хворість. 
♦Рапортовать — рапортувіти. 
♦Раскаленннй — розпечений. 
♦Раснатанний — (о шинели) 

розгорнений. 
♦Раснвартирование —розквар- 

тпрувіння, розташувіння. 
♦Раскладка — розклідка, -ки. 

♦Расковивать, расковать — 

розковувати, розкувіти. 
Раснривать, раскрить — ров- 

к^ивітп, розкрити, викривати, 
викрити. 
♦Распечативать, распечатать 

— розпечітувати, розпечітати. 
♦Расписание — розклад,^ -ду; 

Р. движения — ровклад руху; Р. 
ванятий — рОзклад навчіиня; Р. 

караульного нарада — ровклад 
наріду в стОрожі- Р. постов — 
рОвклад стійок. 

Расписка — розписка, -ки. 
♦Расплавливать, расплавить— 

розтОплювати, розтопити. 
♦Распознавание — ро8ПІ8навін- 

пя. 
♦Располагать, -ся, располо- 

жить, -ся — розташовувати, -ся, 
розташувіти, -ся, розміщувати, 
-ся, розмістити, -ся. 
♦Расположение — розташуван¬ 

ня; Р. карантиннеє — карантин¬ 
не розташування; Р. лагерное — 
таборОве розташувіння; Р. на ме- 
сте—розташування на місці; 
Р. на отднх — розташувіння на 
ВІДПОЧЙНОК; Р. померов — МІСЦІ 
нумерів; Р. уступное — розташуй 
вання приступкове, уступом; Р. 

частей — розташувіння частйп; 
Р. разбросанноо— розкидане роз¬ 
ташувіння. 
♦Распорка—рОвпірка, -рки. ‘і 
♦Распорядон — поря'док, -дку. 
♦Распоряжение —розпоріджен- 

пя; Р. отдавать—вробити роз¬ 
порядження, дати пакіза. 
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Расправлепле Растительннй 

*Расправление — розпросту¬ 
вання, розправляння. 
*Распределение—'розпОділ.-ду; 
Р. нарядов — розподіл нарядів; 
Р. ОГНЯ — розподіл ОГНЮ; Р. 
уравпительпое — вирівняльний 
розподіл; Р. долей — рОЗпОдІЛ 
цІлІВ. 

*Распределительньій —розпо¬ 
дільчий; Р. ведомость — ВІДО¬ 

МІСТЬ розподілу. * 
*Распределять, разпределить 

— розподіля'ти, розподілити. 
Распространять, распростра- 

нить — розповсюджувати, роз¬ 
повсюдити, поширювати, поши¬ 
рити. 

*Распрягать, распречь—роз¬ 
прягати, розпрягти. 

*Распуснать, распустить — 
розпускати, розпустити. 

*Распутица— рОзквась, -сн. 
*Распьілитель — розпорошувач, 

-ча; (для жидкости) —ров- 
пОрскувач. 

*Распмлять, распьілить — роз¬ 
порошувати, розпорошити. 

Рассвет — світїнок, -пку; на 
Р. -— удо'евіта; с Р-том — як 8а- 
дш'ло. 

*Расседльівать, расседлать— 
розсідлувати, розсідліти. 

*Рассеиванив— рОгсів, -ву, роз¬ 
сівання; Р. вьістрелов естествеп- 
ноо — прцрОдпій рОвсів пОстрі- 
лів; Р. закон — закОн рОзсіву; 
Р. искуственное — штучний РОЗ¬ 

СІВ; Р-ия площадь — плОща 
рОзсіву. 

*Рассеиватель—розсіювач,-ча. 
*Рассеивать, рассеять—роз- 

сівіти, розсіяти; розпорОшувати, 
розпорошити. 

*Рассенать, рассечь — розти¬ 
нати, розтя'ти. 

*Рассеянньій — (свет) розсі¬ 
яний; розпорошений; Р. ОГОПЬ — 

розпорошений огонь. 
*Расследование —розслід, -ду; 

розслідування. 
Рассматривать, рассмотреть 

— розглядіти, розгдя'пути, роз¬ 
дивлятися, роздпвйтися. 

Расспрос — розпитування. 
Расстегивать, -ся, расстег- 

нуть, -ся —розстібіти, *ся, роз¬ 
стебнути, -ся. 

*Расстояние — віддалення; па 
Р. внстрела — на нОстріл. 

*Расстраивать, расстроить — 
розладжувати, розлідпти. 

*Расстреливать, расстрелять 
{пули) — вистрілювати, вистрі¬ 
ляти. 

*Рассчитивать, рассчитать— 

розраховувати, розрахувати. 
Рассьільньїй—посланець, -иця. 

*Раствор — рОзхил, -лу; роз¬ 
чин, -ну; Р. ЖИДКИЙ—рідкий 
РОЗЧИН; Р. циркуля — рОзіПЛ 
цйркля. 
♦Растворимьій — розчинний; Р. 

пирокснлпн—розчинна пірокси¬ 
ліни. 

*Растительньій — рослинний; 
Р. земля — рослинний 1'руНТ; Р. 

маскировка—рослинне маскувін- 
ВЯ; Р. покров—рослйпне вкриття. 



Расторонцость Револьвер 

Расторопность — жвавість, земнії; Р. двпжения— розрахуй 
-восги, моторність, -ности. пок руху; Р. караула — розра- 

Расторопньїй—жвАвпй, мо- хунок" сторОжі; Р. орудийний— 

торний. обслуга гарміти; Р. предвари- 
*Раструб — щнрОкнй кінець тельпнй— попередній розраху- 

(ісурми або труби). нок; Р. строевой —муштрОвий 
*Растушевка — розтушування, розрахунок; Р. штатний—штіт- 
♦Растянутьій — розтягнений. пий розрахунок. 
Расхищение —дюзкрадАппя. *Расчистка — розчищення. 

*Расход — розхід, -хОду; ви- *„Расчитайсь“—„иерелічнсь'‘. 
діток, -тку, витрата, -ти; Р. ог- *Расчищать, расчистить—роз- 
ноприпасоК — витрата вогнепрн- чнщіти, розчистити. 
пАсів. *Расчленение—розділення, -ня. 

*Расходиться, разойтись — *Расширять, -ся, расширить, 
розхОдитися, ровійтися, розмиві- -ся — розширювати, -ся, розши¬ 
тися, розминутися. ? ря'ти, -ся, розширити, -ся. 

Расходньїй — впдаткОвнй; Р. *Расшифровьівать, расшифро- 
гурт скота — вндіткОвпй гурт вать — розшифровувати, ровшиф- 
товіру. рувати. 

Расходовать — витрачати, ви- Рвота — блювання, блювотй- 
тратити. на, -пи. 

*Расходяіцийся —(розбіжний; Реагировать — реагувати. 

Р. веер—розбіжне,віяло. Реальность—реальність,-ио- 
*Расхождение — розходження; СТИ. 

Р. частей—розхОдженпя частіш. *Ребристьій — ребрувітий; Р. 

"Расцвечивать, расцветить— форма—ребрувАта фОрма. 
забАрвлювати, забАрвпти. *Ребро—ребрО,-рА;край(краю), 

'Расцветка — забарвлення; Р. руб, -ба;, Р-ра направляющие—- 
красками—забарвлення фарба- напрямні ребра; Ребром — руба, 
ми; Р. цветпнмп карандашами— Реввоенсовет — Реввійськра- 
забАрвлення кольОровини олів- да; Революционпнй Воєнний Со¬ 
нями. ^ , вет Сою8а Советскпх Социали- 

•Расцепной — розчіпний; Р. стическпх Республик — Револю- 
рукоятка — розчіпні ручка. ційна ВійськОва Рада Союзу Ра- 

Расчесьівать, расчесать — дянських Соціялістйчннх Респу- 
розчісувати, розчесати. блік. 

*Расчет — розрахунок, -пку; Р. ^Револьвер — револьвер, -ра; 
боевой — бойовий розрахунок; Р. „Револьвери заряди"—„Револь- 
горпвонта.іей — розрахунок по- | вери заряджій". 
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Револьверний Ремеиь 

♦Револьверний станок — ре¬ 
вольверний стапАк, -пка. 

Ревтрибунал — революційний 
трибунал, -лу, ровтрйб, -бу. 

Революция — революція, -ції. 
♦Ревун (сигн.) — ревун, -нА. 
♦Регенератор — регенератор, 

-ра. 
♦Регистрация — реєстрування. 
♦Регистрировать — реєструва¬ 

ти. 
♦Регулирующий — рбгуляцій- 

ПИЙ; Р. ВИПТ — регуляційний 
ґвпнт; Р. кольцо — регуляційне 
кільце. 

Регулярная армия — регуляр¬ 
на Армія. 
♦Регулятор — регулятор, -ра. 
♦Редкий — рідкий; Р. ОГОНЬ — 

рідкий огонь. 
♦Редут — редут,, -ту. 
♦Редюит — редуїт, -та. 
Режим — лад, -ДУ; режим, 

-му; Р. зконоіши — режим ощАд- 
ПОСТИ. 
♦Резак—різАк, -кА. 
♦Резерв — резерва, 

— ВИК0ПИЩЄ; Р. охранения — ре¬ 
зерви оюрбпи. 
♦Резервний — резервовий; Р. 

колонна — резервова колАна; Р. 

рота — резервова сАтнл. 
♦Резервуар — ревервуАр, -ру; 

Р. воздушний — повітряний ре- 
зервуАр; Р. для воздуха — ре- 
зервуАр на повітря. 
♦Резина — гума, -ми. 
♦Резиновий - гумовий; Р; леп¬ 

та—гумАва стрічка. 

♦Резний — гострий, рівний; Р. 
вапах—гАстрий зАпах. 
♦Результат —нАслідок, -дку; Р. 

стрельбн — нАслідок стріл я'ппя. 
♦Резьба — різь, -зи. 
♦Рейд —рейд, -ду. 
♦Рейдовий — рейдовий; Р. 8а- 

граждепне — заслона рейду. 
♦Рейка—лАта, -ти; Р. зубча¬ 

тая—трибовий брусок. 
♦Рейс — рейс, -су. 
♦Рейсфедер — риснйк, -кА. 

-♦Река —рГчка, -ки; разлив ро¬ 
ки— повідь,-води, розлйва річки. 

Реквизиция — реквізиція, -ції. 
Рекомендательний—рекомен¬ 

даційний. 
♦Рекогносцировка — розвіду¬ 

вання; Р. местпости — розвіду¬ 
вання місцевостп. 
♦Рельєф —рельАф, -фу; Р; гео- 

графический — географічний 
рельсф; Р. топографпческий —то¬ 
пографічний рельєф. 

, *Рельефность — рельєфність, 
-ности; Р. карти, плаиа — рель- 

I єфоість мАпи, плАну. 
Рельс—рейка, -ки; Р. рам¬ 

ний—рамковА рейка. 
♦Ремень — ремінь, -меня и -ме¬ 

ню, пас, -са; Р. брючний — оч¬ 
кур, -ра; Р. верхний ( соедини- 
тельпий — верхній влучний рА- 
міиь; Р. тортовий — ремінь тор¬ 
товий; Р. ободовий — ободАвий 
ремінь; Р. откосний — скісний 

1 ремінь; Р. подбородннй — ПІДбО- 

рідник; Р. подгрудний— ПІД- 

грудний ремінь; Р. поперечний— 
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Ремонт Рота 

поперечний реміиь; Р. поясної*.— 
пісок; Р. прнтяжиой—притяж- 
НИЙ ремінь; Р. ружейннй — руш- 
пйчанй реміиь. 
♦Ремонт — ремііит, -ту; Р. кон- 

скпй — ремііпт кінський. 
"♦Ремонтний — рембнтний. 
Реорганизация — реорганіза¬ 

ція, -ції. 
♦Респиратор — респіратор, -ра. 
Республика — республіка, -кп. 
♦Рессора— ресора, -ри. 
♦Рессорньїй — ресбрний; Р. бу¬ 

фер — відпружипк ресбрпий. 
♦Рефлектирующий — відбив¬ 
шій. 
♦Рефлектор — рефлектор, -ра. 
♦Речной — річковий; Р. кабель 

— річковий кібель. 
Решать, решить — рішіти, ви¬ 

рішити, вирішити, розвязувати, 
роввязати. 

Решающий — що вирішує; що 
розвязув; Р. ГОЛОС—уХВІЛЬНИЙ 

голос. 
Решение — рішення; Р. на- 

чальннка — рішення начільника. 
♦Решетна — ґрітпик, -ка; Р. 

на сено — ґрйтник на с/но; 
Р. иодпожная— підніжний ґріт- 
иик. 
♦Решетчатий — ґратчістий. 
Решииость — рішучість, -40- 

сти. 
Решительний— рішучий, від¬ 

важний; Р. удар — рішучий удар. 
♦Ржаветь — іржавіти. 
♦Ржавчина — (і)ржі, ,-жі. 
♦Ржавий — (і)ржівий. 

Ржаной — житній. 
‘Ригель — біпта, -ти. 
♦Рикошет — рикошет, -ту. 
♦Риношетирование — рикоше¬ 

тування. 
Рисковать, рискнуть — ризи¬ 

кувати, ризикнути. 
‘Рисунок — малюнок, -пка. 
♦Ритмичность — ритмічність, 

-пости. 
РККА (с/сороч.) — РСЧА. 
Робость — боязкість, -кости, 

полохливість, -вости. 
*Ров-рів» Р^ву. 
^Ровик рівчік, -ка; Р-кн для 

номеров— шіиці для номерів. 
*Ровний— рівпнй; Р. мушка— 

рівна мушка; Р. шаг—рівний 
крок. 
■Рог — ріг, рігу. 
♦Ро'атна — рогічка, -ви. 
♦Рогожа — рогожа, -жі, (со- 
ломенная) — літа, -ти. 
♦Рогулька —рогуля, -лі. 
♦Род —рід (рбду); Р. огня— 

рід ВОГПЮ; Р. оружия — рід зброї. 
♦Родник — кринйця, -ці. 
"Рожковьій ключ — ріжкітий 

ключ. 
♦Рожок -сурма, -МИ; ріжбк, 

-жка; Р. сигнальний — сурма, 
-ми. 

* Розетка — розета, -ти. 
♦Ролик —коліщі, -щати. 
Роль — рбля, -лі. 

*Рост — зріст; зрїсту. 
♦Рота — сітня, -пі; Р. от- 

дельная — окрема ебтпя; Р. свя- 
зи — сітпя звязку; Р. стзнко- 
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Ротний • Ручка 

них иулеметов, пулеиетиая — ку¬ 
леметна сотня; Р. штабная — 
сотня (команда) штабова. 
♦РоТНЬІЙ—сотенний; Р. ЛИПНЯ— 

сітепна лінія; Р. сторожевой ^ча¬ 
сток—сітепна охоронна дільниця. 
♦Роща— гай, гію. 
* Ртуть — живе срібло, ртуть, 

-ТИ; Р. гремучая— гримуче жи¬ 
во срібло. 
♦Рубаха—сорічка, -ки,(техн.) 

обгіртка; Р. верхняя — верхня 
сорічка; Р. натольная — спідня 
сорочка; Р. френч — сорочка 
френч. 
♦Рубеж — рубіж, -жа; Р. огне- 

ВОЙ — вогневий рубіж; Р. ЄСТЄ- 
ственпий— природній рубіж; Р. 

стратегическнй — стратегічний 
рубіж; Р. укреплешшй — укріп¬ 
лений рубіж. 
♦Рубить, разрубить —.рубітп, 

розрубати. 
♦Рубка—рубіния; рубанка, -ки. 
*Рубна (боевая)— (на бро- 

невике) комірка (бойова). 
♦РубяЩИЙ — рубІЛЬНИЙ; Р. Ору- 

жие —рубальпа зб])ія. 
♦Руда —руді, -ди. 
♦Рудник — копільня, -НІ. 
РужеЙНМЙ — рушничний; Р. 

граната — рушнична граната;, Р. 

капсюль — рушнична капсуля; 
Р. коробка—рушнична коробка; 
Р. ОГОНЬ — рушничний ОГІНЬ; 
Р. патрон — рушпйчний набій; 
Р. ремень —рушничний рімінь. 

„Ружья заряди'4 — „Ґвинтів- 
кн заряджій". 

♦Ружье (ненарезное)—руш¬ 
ниця, -ці. 

Рука — рукі, -кй. 
♦Рунав — (позісарний) кйш- 

ка, -ки, рукав, -вй; (реки) — 
відпіга, -ги; (рассасьіваю- 
щий) — вбирні кйшка; Р. па- 
гнетающий — нагнітпі кішка. 

Рукавица — рукавиця, -ці. 
♦Руководитель —керівник, -К1І; 

Р. полнтический — політичний 
керівник; Р. работ — керівпйк 
роботи. 

Руноводить — керувітп., 
♦Руководство — керівпйцтво, 

-тва. 
♦РуКОВОДЯЩИЙ —керівний, про¬ 

відній; Р. приказ — провідній 
пакіз. 
♦Рукопашний — рукопіішшй; 

Р. бой — рукопішпнй бій. 
♦Рукоятка — держік, -вируч¬ 

ка, -кп, руків’я. 
♦Рукояточная ось — вісь руч¬ 

ки. 
♦Рулевой — (прилаг.) стер- 

новий; (существ.) стернйк, 
-кі. 
♦Руление — стерпіппя. - 
♦Рулетка—рулетка, -кп. 
♦Руль — стерні, стерні; Р. ви- 

соти — стерні ВИСОТИ; Р. пово- 
ротов — сторпі повертів. 
♦Рупор — рупор, -ра. 
♦Русло — корйто, -та; Р. поки- 

нутое — річшце, -ща. 
♦РучеЙ — струмік, -мкі. 
♦Ручка— ручка, -ки; Р. для 

заряжания — ручка для заря- 



«Ж 

РучпоО 

джАшія; Р. рцчага — ручка ва¬ 
жільна. 

*Ручной—ручний; Р. граната— 
ручна гранАта; Р. пулемет—руч¬ 
ний кулемет. 

*Рьібадкий — рибальський; Р. 

способ — рибальський спосіб; Р. 
увел — рибальський вузол. 

*Рьісь— ристь, -сти. 
♦Рьітвина — рйтва, -ви. 
*Рмть — рити, копАтп. 
*Рмхльій — пухкий. 
*Рьічаг — важіль, -жсля; Р. ба¬ 

рабана— вАжіль барабана; Р. для 
нзмепения угла возвьшіенпя — 
вАжіль, щоб зміня'тн кут підви¬ 
щення; Р. вамочпий — замкбвий 
важіль; Р. отделяющпй патрон 
в лотке от остальннх — вАжіль, 

Самововгорани(К 

що відокремлює набі'й у лоткові 
від решти; Р. подающий —пода¬ 
вальний важіль; Р. под’емвнй — 
під’емний вАжіль; Р. спускового 
мехаепзма — вііжіль спускового 
механізму; Р. стопора -- важіль 
стопора. 

*Рьічажньій — вАжілький; Р. 
коммутатор — важільні) й кому- 
тітор; Р. прес—важільний гніт. 

*Рьічажок -- важельбк, -лькА. 
*РяД — ряд, -ду; ГЛуїОЙ РЯД— 

глухий ряд. 
■ Рядовой—рядовий; Р. крас- 

ноа))неец — рядовий червопо- 
армісць; Р. состав—рядовий склад. 

Рядом —нбруч. 
*Ряж—кашйця, -ді. 
*Ряжевьій —кашйчниіі. 

С, со — з, із, 8І, ізі; „С ви¬ 
падом колп“—;,Із вйпадом КОЛЙ“; 
„С дороги вправо (влово, в сто¬ 
рони)"— „8 шляху впрАво (вліво в 
бік) зійдй“; „С колена пулемотпий 
окоп“ —,„3 коліна кулеметний 
шанець“; „С рассеиванисн огонь 
(очередь)“ — „із розсіюванням 
вогбнь (чергА)". 
♦Сабельнмй —шабельний. 
*Сабля—шАбля, -лі. 
*Сад — (спицьі) сад, -ду; 

(іфруктовий) садок, садкА. 
^Садиться, сесть — сідАти, 

сісти; С. на корточки-ніідАти на 
пбчепках; „Садись"—„сідАй". 

*Сажа — сажа? -жі. 
'Саква — саквй, -кбв; С. овся- 

пая — сакви на ове'с; С. фураж - 
ная — саквй на фурАж. 

*Салазки—гринджбли, -джбл. 
*Сало— сАло, -ла; С. говяжь.е 

— лій, лбю; С. орудийиое—гар¬ 
матне сило; С. ррсейное— руш¬ 
ничне сАло. 

^Сальник — защ/льник, -ка. 
*Салют — салют, -ту. 
*Самовзводньій —саиозвідннй. 
'Самовзрьівание—самовибухАн- 

ня. 
'Самовозгорание — самозапа¬ 

лення. 



Самовольннй 

Самовольньїй, -но—самовиь- 
иий, -но; С. отлучка—самовіль¬ 
на відлука. 

*Самодействующий—самочнн- 
пий. 
Самодеятельность — самоді¬ 

яльність, -ности. 
Самодеятельньїй — самодіяль¬ 

ний. 
*Самокат—самокат, -та; С. мо¬ 

торний — мотоцикл; „Випрямить 
самокати4* — „Випростати само- 
кіти4*; ,,С-ти за сипну“ —,,Са¬ 
мокати за спину**. 

*Самокатчик—самокатник, -ка. 
*Самолет—літак, -кі; С. бом- 

бардировочпий—бомбардуй лі¬ 
так; С. истребитель — літак ни- 
ЩИЛЬНИК; С. конвойний—конвой¬ 
ний літак. 

*Самомаскировка— самомаску¬ 
вання. 

Самообладание— самовладан¬ 
ня. 
♦Саиоокапьівание—самообкопу¬ 

вання. 
Самоотвержснность — само¬ 

відданість, -ности. 
Самопошертвование — само¬ 

жертва, -ви. 
*Самопроизвольнмй—самовіль¬ 

ний; С. открнваппе—самовільно 
відкривання. 

*Саморазложение — самороз¬ 
клад. 

Самосохранение —самоохоро¬ 
на, -ни. 
Самостоятельность — само¬ 

стійність, -пости. 

Сарай 

*Сани — сани, -ней; С. грузо- 
вие — вантіжні сінн; С. легко- 
вие—пасажирні сінп. 

*Санитар — санітір, -ра. 
♦Санитарньїй — санітарний; С. 

врач—санітарний лікар; С. дпу- 
колка — санітарна бідка; С. над- 
вор—сапітірппй дОгляд; С. обо- 
рудоваиие — санітарне устатку¬ 
вання; С. обслуживаппе — сані¬ 
тарне обслуговування; С.поезд— 
санітарний поїзд; С. помощь — 
санітірпа допомОга; С. служба— 
санітарна служба; С. состав — 
санітарний склад; С. станция — 
санітарна стіція; санитарно-ав- 
томобильний транспорт—санітар¬ 
но-автомобільний транспорт. 

Саннционировать—санкціону¬ 
вати. 

Саннция—санкція, -ції. 
Санньїй—санний; С. обоз—сін¬ 

на валка. 
*Сап— сап, -пу. 
*Сапа— сіпа, -.пп. 
*Сапер — сапер, -ра. 
*Саперньій — саперний; С. ба- 

тальон — саперний батальйОп. 
*Сапньій—сінний; С. работа— 

сінна робОта. 
Сапоги — чОботи, -біт. 

*Сап жньїй—шевський; С. ин- 
струмент — шевський струмент; 
С. мазь—мазь для чобіт; С. ма- 
стерская — шевська майстерня; 
С. нож — кнші, кпипець; С. то¬ 
вар — шевський товар. 
Сапожник — швець, шевця. 
Сарай — шОпа, -пп; С. (для 



Сввтовоіі Сахар 

«ЯК 1 >к. 

повозок) —возівня, -пі; (для 
дров) — дровітня, -пі. 

Сахар — цукор, -кру. 
*Сачок —сачік, -чка. 
*Сберегать, сберечь — збері¬ 

гати, вберегти, ощаджати, оща¬ 
дити. 

*Сбережение — зберігання, 
ощ&джепня. 

’Сбивать, -ся, сбить, -ся — 

збивітп, -ля, збити, -ся, заблу¬ 
дити. 

“Облишать, -ся, сблизить, -ся 
— зближати, -ся, зблизити, -ся, 
наближати, -ся, наблизити, -ся. 

“Сближение—зближення, на¬ 
ближання. 

Сбону —■ збііку; „Сбоку прц- 
кладом бей" — ,,3б«5ку прикладом 
бпй“. 

*Сбор—вбір, збору, вбирання; 
„Сбор"-—„Збір"; С. лагерпьій— 
таборові збори. 

*Сборка — складання, збнран- 
ня. 

*Сборньій — вбірний; С. кара¬ 
ул—збірна сторожа; С. колодец 
— вбірний колодязь; С. команда 
—вбірні комінда; С. место—збір¬ 
но И1СЦ6; С. пункт — Збірний 
пункт. 

“Сбрасьівание — скидання. 
“Сбрасьівать, сбросить — скп- 

дйти, скинути. 
*Сбруя — вбруя, -руї.. 
*Свайньій — пальовий. 
*Сваливать, свалить — ввалю¬ 

вати, ввалити, скидати, скинути. 
*Свалка—бійка, колотнеча, -чі, 

звалювання, скддіння; С. мусор- 
ная — сютнище. 
♦Сваривать (,металл) — сио- 

грівітн. 
♦Сварной —^спогрітий; С. мина 

— спогріта мша. 
*Свая— паля, -лі. 
♦рведение — ВІДОМІСТЬ, -МОСТИ; 

зведення; С-ппя о противніше— 
відомості за ворога. 
♦Сверлильньїй станок—сверд¬ 

лярка, -кн. 
*Сверлить, просверлить — 

свердлити, просвердлити. 
♦Сверло — свердел, -дла. 
*Сверток —пакунок, -нка. 
*Свертьівание—згортання. 
*Свертьівать, -ся, свернуть, 

-ся — згортати, -ся, вгорнути, 
-СЯ; „Сверігась“ — „Згорнись". 

*Сверх —поверх, над, понАд, 
через, Крій; С. мерн—над міру, 
надто;, С. сили — над силу, по¬ 
над силу, через силу. 
♦Сверхкомплектньїй — надкон- 

плектбвий. 
*Сверху — зверху, згори. 
*Сверхсрочнь<й — иоверхстро- 

ківий; С. служба — поверхстро- 
ківа служба. 

*Сверхштатньій—позаштатний. 
*Сверять, сверить — ввіряти, 

ввірити. 
*08ет — світло, -ла. 
*Светло-желтьій—яепо-жАвтий. 
*Светло-зеленнй — ясно-зеле¬ 

ний. 
*Световой— СВІТЛОВИЙ; С. за- 

веса—світлові васлАна; С. рако- 
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СвстоснгнальньїП Сдавднвать 

стйвості; С. магнитиое—магнет- 
ва властивість, -вости; С. мест- 
пости—властйвість місцевосте. 

*Сворачивание — згортіпня, (с 
дороги) звертіння. 

*Связной— звязковий. - 
♦Связьівать, -ся, связать, -ся 

—ввязуватв, -ся, звязіти, -ся. 
*Связь — звязок, -вку; пов’язь, 

-ЗЯ; С. В глубину — 8ВЯЗІК у 
глибину; С. командовапия—8ВЯ- 

зік командування; С. коробчатая 
— коробчастий пОв’язь; С. лобо¬ 
вая— лобовій ПОВ’ЯЗЬ; С. НЄПО- 

средствепвая—безпосередній звн- 
зОк; С. огневая — вогнівий звя- 
8<5к; С. онтическая — оптичний 
звязОк; С. передаточная—пере¬ 
літний ЗВЯЗОК; С. но фронту — 
ввязОк вздовж фронту; С.стаи- 
ка — пОв’язь етапні; С. техпи- 
ческая —технічний 8ВЯЗІК; С. 
хоботовая — хоботОвий ПІв’ЯЗЬ; 

ось связи — вісь ввязку; часті, 
связи — частина звязку. 

*Сгиб — згин, -пу. 
*Сгибание — згиніння. 
*Сгорание—згорання; С. пол- 

ное — цілковите 8горіння. 
*Сгорать, сгореть — вгоріти, 

вгоріти. 
*Сгруппировать — вгрупувіти, 

скупчитн. 
*Сдавать, сдать .— здавіте, 

здіти. 
*Сдаваться, сдаться — підда- 

вітися, піддітися. 
*Сдавливать, сдавить—стис¬ 

кувати, стиснута. 

та — світлова ракета; С. сигна- 
лизация—світлове гаслування. 

*Светосигнальньій— світлогас- 
ловпй; С. лампа—гаслові ля'мпа. 

*Светосила—світлосила, -ли. 
♦Светочувствительнмй —світ¬ 

лочутливий; С. буиага — світло¬ 
чутливий папір. 

♦Светящийся—світний; С. ком¬ 
пас — світний кімпас; С. снаряд 
—світшій гармітень; С. состав— 
склад, що світиться. 

Свидание — побачення. 
¥Свинец— Оливо, -ва. 
"Свинцовий—олив’яний; С. ко¬ 

лечко—олив’яне кільце'; С. кол- 
пачек — олив’япий ковпачОк; С. 

кружок — олив’яний кружїк; С. 

пробка—олив’яна затичка. 
‘Свисток — свищик, -на. 
¥Свободньій—ВІЛЬНИЙ; С. вяз- 

ка—вільие в’язіння; С. шаг-- 
ВІЛЬНИЙ крок. 

*Свод—склепшня; збір, збору; 
збірник, -на, 8ВІД, 8ВІду; 8ВЄ- 
депня. 

"Сводить, свести—' звОдити, 
ввести. 

*Сводка—звідОмлспня, зведен¬ 
ня; С.^ донесений — звідОмлеиня 
з донесень, зведення з донесень; 
С. оперативная— оперативне вві- 
дОмлення. 

¥Сводньій—збірний, зведений. 
¥Своевреиенность—вчісність, 

-пости, своечісність, -НОСТИ; С. 
огня — вчісність вогню. 

*Свойство—властивість,-востн: 
вдача, -чі; С. боевне—бійні вла- 



Сдатчик 

резаой—нарізний сектор; С. об- 
стрела—сектор Обстрілу; С. уг- 
ломера — сектор кутоміра. 

Сенторальньїй—секторільний 
С. вирез — секторальний виріз! 

*Сенунда — секунда, -дн. < 
' Секундомер—секундомір, -ра 
Сенущая — січні; С. плос- 

кость — січні плОща. 
Селение— селище, -ща. 
Селитра — сал/тра, -рн. 

♦Семафор—семафОр, -ра. 
Семейнмй—родинний; С. по- 

ложенне — родинний стан. 
Семейство— родина, -ии. 

^Семижильньїй— семижильппй; 
С. проводпик—семижильппй про¬ 
відник. 

Сен: — сіно, -на. 
* Сера — сірка, -ки. 
♦Сердечник—осердя; С. Пули— 

осердя кулі. 

'Сердцевина—осередок, -дку; 
(растения)—стрижень, -жня! 
'Сердцевинний —осередковий; 

С. полоса — осередків смуіа. 
* Серединний — сере;;. ,:іій; С. 

лли вороятное отклогл:,!,)^. се- 



Сечоние . Скамейка 

С. маскировочная — маскувальна 
сітка; С. проволпчная — дротяні 
мережа. 
♦Сечение— переріз, -зу; висо¬ 

та С. — висота перерізу. 
♦Сжатость—СТЙСНІСТЬ, -НОСТН; 

стислість, -лости. 
♦Сжатий — стиснений. 
♦Сжигание — спалювання, спа- 

леппя. 
♦Сжим—стискач, -чА,стиск, -ку. 
♦Сжнмаемость — стисливість, 

-востн. 
♦Сжимать, ежать — стискати, 

стисиути. 
Сзади—ззАду, позАду. 

♦Сигнал — гасло, -ла; С. вьі- 
зьівной—викличне гАсло; С. ди- 
мовой—димове гасло; С. звуко- 
воіі—звукове гісло; С. зритель- 
ньій — зорове гАсло. 
♦Сигнализацив—гаслування; С. 

звоиковая—дзвінково гаслувАння; 
С. ввуковая—звукове гаслувАн- 
ня; С. световая—світлове гас¬ 
лувіння. 
'Сигналист — гаслівнйк, -кй; 

сурмАч, -чА; С. дежурний—вар¬ 
товий сурміч. 
♦Сигнальний—гасловий; С. ве- 

ревка—гасловий мАтуз; С. огонь 
—гасловий вАгопь; С. ракета — 
га’слова ракета; С. рожок—гасло- 
вни ріжок; С. труба — су^ма. 
♦Снденне — сідець, -ддя, си¬ 

діння. , , 
Сидеть, сесть— сидіти, СІСТИ. 

♦Сикрит—сикрйт, -ту. 
♦Сила — сила, -ли, енергія; С. 

броневьіе — сили панцерні; С. 

ветра—сила вітру; С. внешняя— 
зАвпішия, ейла; С. воздуншие — 
повітряні сили; С. вооружеизая 
—збрАйпа сила; С. главние 
ейли головні; С. живая—кінетйч- 
на енергія; С. ввука—ейла зву¬ 
ку; С. натяжения—сила иАтягу; 
С. под’емпая — підіймальна сила; 
С. противодействующая—супро- 
тйвна сила; С. тока—величина 
струму (на ампери); С. убойпая 
— убійва сила. 
♦Силок— сільцй, -ця'. 
♦Силузт —силует, -ту. 
♦Сильний — сильний, міцнйй; 

С. ветер — велйкий вітер. 
♦Симметричний—симетрйчний. 
♦Синеродистий налий—ціянАк 

калію. 
♦Синильная нислота—сйпя кис¬ 

лота. 
♦Сирена—сирена, -ни. 
♦Система — система, -ми; С. 

делеиий — система пАділок; С. 

зубчатих передач—система три- 
бовйх передАч; С. мнлиционпая— 
міліційна система. 

Систематичесний — система¬ 
тичний. 
♦Сито — сито, -та. 
♦Сифон — сифон, -пу. 
♦Скакательний сустав—стриб- 
пий суглАб. 
♦Снала — скеля, -лі., 
♦Сналистий — скелястий; С. 

групт—скелистий ґрунт. 
♦Скамейна — лАвка, -кп, лАва, 

-ви. 
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Скат Скорировать 

♦Сн.ат — пОкіт, пОкоту, схил, 
-лу; спадистість, -тости; С. бру¬ 
ствера—схил бруствера; С. во- 
гпутий—угнутий схил; С.випук¬ 
лий—опуклий СХИЛ; С. ЄСТЄ- 

ств енний—природній пОкіт; С. 
конический—КОНІЧНИЙ СХИЛ; С. 
крутбй— крутий СХИЛ; С. ПОЛО¬ 

ГИЙ—положистий схил; валоже- 
іше ската — заклад схіілу. 
♦Скатанньїй — згорнений; С. 

шинель — вгорнена шинеля. 
*Снатка*— згОрток, -тка. 
♦Снатьівать, скатить—скОчу- 

вати, скотити, згортітп, згор¬ 
нути. 
♦Скачок — скік (скОку); стри- 

бОк, -бкі; „С. назад“ — „скік 
пазід“; скачками — скОкамн. 

*Скашивать, скосить—переко¬ 
шувати, перекосйти, (откос) 
зрізувати, зрізати навскіс. 
♦Скважина — пшіра, -рн; С. 

буровая — свердловина. 
♦Сквозной—наскрівпий; С. ата* 

ка—наскрізні атіка; С. гпездо— 
наскрізне гніздО; С. канал — на¬ 
скрізний канал. 
♦Снелот —кістяк, -ка; С. кар¬ 

ти — кістя'к мапи; С. схеми — 
кістяк схеми. 
♦Скипидар—шпигинар, -ру. 
Скирда — стйрта, -ти. 

*Склад — склад, -ду, комора, 
-ри; С. вещевой—речовий склад, 
комора; С. крепости—склад фор¬ 
теці; С. патронний—склад на- 
бОїв; С. промежуточннй — про¬ 
міжній склад; С. снарядоц — 

склад гарматнів; С. совзривча- 
тими веществами — склад І8 ви- 
бухОвнмп речовинами. 
♦Складка—згортка; С. мест- 

пости—згОртка місцевости. 
♦Снладной — складі ний. 
♦Складьівать, сложить — скла¬ 

дати, скласти. 
♦Склеивание — склеювання. 
♦Склепна — знют0вування,8іію- 

тувіпня; (гимнаст.)— дужка, 
-ки. 
♦Склон — схил, -лу; на скло- 

пег гори—на вгірку; С. гори -— 
впр’я, згірок, -рка. 
♦Склоноуказательний столб— 

схиловказівний стовп. 
♦Склонять, склонить — схили¬ 

ти, схилити. 
♦Скоба — клямра, -ри; С. для 

перепоски—клямра для перене¬ 
сення; С. для тормоза — клямра - 
ДО ГІЛЬМИ; С. Л}ки(се<?ла) — 
клямра об луку; С. панравляю- 
щая—напрямпа кля'мра; С. спус¬ 
ковая—спускові клямра. 
♦Сковьівать, сковать— скову¬ 

вати, скувіти. 
♦Скольжение — КОВЗ, -зу; кОв- 

ванпя; С. па крило — кОвзапші 
на крилО; С. па хвост—кОвзап- 
пя ііа хвіст. 
♦Скользить, скользнуть —к0в8- 

ти, кОвзнути. 
♦Скользкий—ковзькйй, слизь¬ 

кий. 
♦Снользящий —ковзний. 
♦Скомандовать—скочіпдувати. 
♦Скопировать — скопіювати. 



Скоиление 

♦Скопление — скупчення. 
♦Сноплять, скопить — скупчу¬ 

вати, скупчити. 
♦Скоростний — на ШВИДКІСТЬ; 

С. бог — біг па швидкість. 
*Скорострельность — ШВИДКО- 

стрільність, -пости. 
♦Скорострельний — ШВИДКО- 

стр/іьиий. 
*Скорость — ШВИДКІСТЬ; С. 

вращопия—швидкість обертання; 
С. горешія—швидкість горіння; 
С. движепия—швидкість руху; 
С. конечная—кінцева швидкість; 
С. начальная—початкова швид¬ 
кість; С. переиснпая — вмінна 
ШВИДКІСТЬ; С. полота—швидкість 
льбту- С. стрельбн — швидкість 
стріляння; С. удвоепная—подво¬ 
єна швидкість. 
♦Снорий— швидкий. 
♦Скос — ск/сок, -СЕа; С. внреза 
рами—скісок вирізу рами; С. для 
отсчета делений прицела — скі¬ 
сок для відліченпя пОділок мір- 
никА. 

Снот — товАр, -ру. 
♦Сношенний— скісний, скОше- 

ПИЙ; С. КОНЄЦ—СкОшСІШЙ КІНеЦЬ; 

С. паз—скісна ґАра. 
♦Скребница—скреблО, -лй. 
♦Скребок — скребачка, -кн. 
♦Снрепа -скріпа, -пи. 
♦Скреплягь, скрепить —скріп¬ 

ляти, скр: йти. 
♦Скрепляющий — скріпний; С. 

кольцо — скріпно кільце; С. 
угольппк—скріпний кутник. 
♦Скрещение — схрещування. 

Слодпть 

♦Скрутка — скрутень, -ТНЯ; 
скручування; С.-спайка — скру- 
тепь-злют. 
♦Скрьівать, ск рить—окривати, 

скрйтп, таїти, ватаїти, перехо¬ 
вувати, переховати. 
♦Скрьівающийся — що ховАєть- 

СЯ; С. мишеиь — меті, ЩО ХОВА¬ 
ЄТЬСЯ. 

♦Снрьітно •— потайки. 
♦Скрьітность — скритність, 

-иости; потАйність, -ности. 
♦Скрьітьій—скритий, потайний; 

С. подступ—потайний підступ. 
♦Скульпто-макетьі —скульпто- 

макети, -тів. , х 
♦Снульптомаснировна—ск^ль- 

пто-маскуванпя. 
♦Скучивание — скупчування, 

скупчення. 
♦Снученньїй — скупчений. 
Скучний—сумпйй, невеселий. 
Слабость — слАбість, -босто; 

НЄИІЧ, -МОЧИ; КВОЛІСТЬ, -ЛОСТП. 

♦Слабий — кволий, легкий, ма¬ 
лий; С. ветер -малий вітер, ти- 
ховій; С. концентрацня — легкА 
концентрАція, -ЦІЇ; С. ток—ма¬ 
лий струм. 

Слабосильний — слабосилий. 
♦Слаженность — палАгодже- 

ність, -пости. 
♦Слань — мостовйння. • 
Слева — зліва; „С. по шести'1 

— „зл/ва шістками4'; „С. ряда¬ 
ми" — „Зліва рядАмн". 

След —слід, -ду. 
♦Следигь — слідкувати, стеясн- 

ти, йильнувати. 
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Следоваппе ОлучаЙ 

♦Следование — прохОдженпя, ; 
прямування; С. команд—прохо- > 
дження комінд. # _ г 
♦Следовать — проходити; іти, 

прямувіти. , 
Сл'едствие — слідство, -ва; 

наслідок, -дку. 
Следующий — наступний. 
♦Слежавшийся — злеглпй; С. 

грунт—злеглий ґрунт. 
♦Слежяа —слідкування, 
*Слезать, слезть — злазити, 

злізти; „Слезай“ — „Злазь". 
♦Слезоточивьій — СЛІЗПИЙ; С. 

вещество — слізні речовині; С. 
газ — слізпий газ. 
♦Слепок —відтиск, -ку; С. с 

почати — відтиск печатки. 
♦Слесарная — слюсірня, -пі. 
*Слесарский —слюсірськпй. 
♦Слесарь — олюсар, -ря. 
♦Слив — збіяшвк, -кі. 
♦Сливать, -ся, с/іить, -ся 

зливітн, -ся, злити, -ся, вили- 
віти, вилляти. 
■ *Слитная (нераздельная) на¬ 

водка—нероздільне націлювання. 
♦Сличать, слинить — порівню¬ 

вати, порівняти. 
*Сличение — порівнаппя; С. с 

местпості.ю—иорівпіппя з місце¬ 

вістю. 
♦Сличительнмй — ПОРІВНЯЛЬНИЙ; 

С. ведомость—норівня'льна відо¬ 

мість. 
♦Словесний — словесний; С. 

распоряжепио — словесне розпо¬ 
рядження; С. сдача — словесне 
здавання. 

♦Сложний —• складний; С. за- 
щита—склідна васлОпа; С. обман 
— складні обміпа; С. ответ — 
складні відповідь. 
♦Слоистий — шаруватий. 
*Слой—шар, -ру, верстві, -ВИ; 

С. глинистий— глинястий шар, 
верстві; С? песчаинй — піщіна 
верстві, шар. 
♦Служба — служба, -би; С. вс- 

терипариосапитарпая — ветерн- 
пірно-сапітірна служба; С. виу- 
тревпяя — внутрішня служба; С. 
гарпнзошіая — залогова служба; 
С. караульпая—сторо'жова служ¬ 
ба; С. лагериая—таборОва служ¬ 
ба; С. поленая—польові служба; 
С. санитароая—сапітіриа служ¬ 
ба; С. сверхсрочпая —поверх- 
строкові служба; С.связи—служ¬ 
ба ввязку. 
♦Слушбьі—(помещения) на¬ 

двірні будівлі. 
♦Служебний — службівий; С. 

обязапность—службОвий обОв’я- 
80К; С. переписна — службОве 
листувіния; С. поручеиие—служ- 
бОво доручення; С. распоряжвине 
— службОве розпорядження; С. 
форма—службОва фОрма. 
♦Служить—служити; „Служим 

трудовому народу'4 — „Служимо 
трудя'щому парОдові". 
♦Слухач — підслухувач, -ча; 

С-чей комаида—команді підслу¬ 
хувачів. 
♦Слуховой—слуховий; С. 01СН0 

— дахове вікеО. 
Случай випадок, -дку. 



Случайность 

Случайность — випадковість, 
-востп. 

Слушать — слухати, вважАти; 
С-ться — слухатися. 

Сльїшать, усльїшать — чути, 
почути. 
♦Слюдяной — ЛОСНЯКОВИЙ; С. 

пластинка—лоснякОва платівка. 
♦Смазка — (материал) ма¬ 

стило, (действие) мащеппя; С. 
густая—густе мастило. 

*Смазочньій — мастильний; С. 
матерпал — мастило, -ла. 

♦Смазивать, смазать — масти¬ 
ти, вимастити. 

*Сматьівать, смотать — знОту- 
вати, змотАтп. 
♦СмежниЙ — СУмІжПИЙ. 

Смельїй — смоловий, смілий. 
*Смена — зміпа, -пи; „Смена 

за мпой марш'*—„зміна за мпОю 
руш“; С. караула — зміна сто- 
рОжі; „Смена стой“ — „8мша 
стій“. 
♦Смененньїй—змінений; „Сме- 

псшшй, оружие на осмотр“ — 
„змінений, збрОю на Огляд**. 
♦Сменять, сменить — змішГти, 

змінити, заступАтн, заступити. 
*СмертОНОСНЬІЙ — смертяний; 

С. полоса—смертянА смута. 
*Смесь—нішапппа, -ни; С. го¬ 

рючая—пальпА мішанниа; С. кра- 
сочная — фарбова мішанина; С. 

механоческая—мішанина; С. хп- 
мпчоская — суміш. 
♦Смета— кошторис, -су. 
Сметливость — спритність 

-ности. 

♦Смешивать, смешать — вмі¬ 
шувати, змішати. 
♦Смещать, сместить —усува¬ 

ти, усунути; вміщАти, змістити. 
*СМЄЩЄНИЄ - усунення; ЗМ1- 
щения. 

*„Смирно“ — „Струнко4*; 
„Смирно, под внамя“—„Струнко, 
до прАпору**; „Смирно, равнение 
направо (палово)*4 — „Струнко, 
рівпяппя нравОруч (лівОруч)**. 

^Смолистий — смолистий. 
Смолкать, смолннуть — змов¬ 

кати, змОвкиути, стихати, стих¬ 
нути. 

Смотреть — дивитися, гляді¬ 
ти (чого). 
♦Сминание — змикання, зі¬ 

мкнення; С. певязкн—зімкнення 
нев’язкп; С. обхода — зімкнення 
обхОду. 
♦Смикать,-ся, сомкнуть,-ся— 

8мпкатп,-ся, зімкнути, -ся, „Со- 
мкнись**—„зімкнись"; С. колонну 
—зіекнути колону. 
Смична— єднання, спілка, -ки. 
♦Смичний (брус) — влучний 

(брус). 
♦Смягчать, смягчить —м’якшй- 

тн, зм'якшйти. 
♦Снабжать, снабдить — поста¬ 

чати, постАчпти. 
♦Снабженвц—постачАльпнк,-ка. 
♦Снабжение —постачАння. 
♦Снайпер — снАйпер, -ру. 
♦Снаружи—зОвпі, зОкола, 8на- 

двору. 
♦Снаряд—гарматень, -тня; при- 

лАддя; С. агитациоиньїй—агіта- 

* 



' ’іг* 

Снаряжать 

ційнай гармітснь; С. бризантний 
—брнзаптбвий гарматеиь; С. гнм- 
иастический — гімнастичне при¬ 
ладдя; С. зажнгатольний — за¬ 
пільний гарм&теїп»; С. светящий- 
ся—світний гармітень; С. сталь- 
ной — сталевий гарматень; С. 
сегментний — сегментний гарма- 
тепь; С. хнмическпй— хемічний 
гармітень. 
♦Снаряжать, снарядить—лаш- 

тувіти, налаштувати; виряджати, 
вирядити; набивіти, набити (сна¬ 
ряд). 

-♦Снаряжение — лаштування, 
^яаштупок, -пка. 
♦СнаряженниЙ—налаштований, 

пабитий; С. снаряд — набитий 
гарматеиь. 
♦Скеговой, снежньїй—сніговий; 
С. гапос—замет, -ту; С покров 
—снігове вкриття, сніговий по¬ 
крив; С.щит—щит протисшжннй. 
♦Снижать, снизить — знижува¬ 

ти, знизити. 
♦Снизу—знизу, зісподу; ,,Спп- 

8у прикладом бей“ — „Знизу 
прикладом бий“. 
♦Сниманне — здіймання. 
♦Снимать, снять — 8діймітн, 

зняти; Свшшемий участок—8Дій- 

мувана дільпиця, д., що її здій¬ 
мають; С. орудне с передка — 
здійміти гармату з передка. 
♦Снимок — знаток, -тку. 
Сноп—сніп, снопа. 
Сноровисто—спритно, зручно. 
Сноровка—спритність, -кости, 

зручність, -ностп. 

Совещательпий 

*Снур -шнур, -ра,моту8іік,-зка. 
♦Скатне—здійкаиня; С.кроки— 

здійміняя кроні; С. о передков— 
8АІйміппя 8 передків; С. часових 
—здіймаипя стіЙкОвпх. 

Со см. С. „Со знаменем, ва 
мной, шагом марш‘‘ — „Із прі- 
пором, ва мніїю, кроком руш“. 
♦Собака-посильчмй — собіка 

(-ви) -посланець (-пця). 
♦Собачка — яДскочка, -ки; С. 

барабана—зіскочка барабану; С. 

лотка — заскочка кОроба. 
♦Собирать, собрать — (ору• 

оісие) складі™, склісти; зби- 
ріти, зібрати. 
♦Собнраться, собраться—зби- 

рітися, зібратися. 
Соблюдать, соблюсти—додер¬ 

жувати, додержати, (чого) ви¬ 
копувати, виконати. 

Собрание—збОри, -розібран¬ 
ня; общее собрание — гагільні 
збДрп. 

Собственньїй — власний. 
♦Собитие—подія, -дії; С. воєн¬ 

неє—воєнна подія. 
Совершать, совершить—діяти, 

вдіяти, чинити, вчинити. 
Совершенно секретно—зовсім 

табмио. 
Совершенньїй — цілковитий, 

ПОВНИЙ. 

Совет Народних Комиссаров 
— Гіда Народнії Комісарів. 

Советский — радянський; С. 

вдасть—Радянська влада. 
Совещание — нарада, -ди. 
Совещательнмй — дорадчий. 

Ч*'. Ліі? 



Совместно 

' Совместнв — разом, спільно. 
*Совместньій — СПІЛЬНИЙ, су¬ 

місний; С-нне действия—спільні 
Дії) С. обучонне — сшльпе на¬ 
вчання. 

*Совмещать, совместить — 
суміщати, сумістити; (обязан- 
пости) сполучати, сполучити. 

Совмещение — сумщоння; 
(обязинностей) сполучення. 

Совонупность — сукупність, 
-ностп. 

Совпадать, совпасть—(во 
времени) вбігатися, зб/гтися; 
(в пространстве) вливатися, 
злитися. 

Современньїй— сучасний; С. 
развитпе—сучасний -рбввиток. 

Согласова іие — погОджепня. 
Согласовьівать, согласовать 

— погоджувати, погодити. 
*Согнутьій —зігнопий. 
Содействие — сприяння, до-4 

номбга, -ги; группа С-вия—гру¬ 
па допомоги. 

'Содействовать — сприяти, 
дономагітп. 
Содержание—ЗМІСТ, -ту; утри¬ 

мання; кошт, -ту. 
Содержать — містити, утри¬ 

мувати. 
*Соединение — (хим.) сполу¬ 

ка; (мех.) злука, -ІШ, влучення; І 
С. войсковое — військові злука; 
С. вроменное—тимчасова влука; 
С. постоянное — пост/йна, стіла 
злука; С. химическое — хемічна 
сполука; С. птворневов—творене - 
па злука. 

Соломеиньїіі 

Соединительньїй -- злучяйй; 
С. вппт — 8ЛУЧИЙЙ 1'ВННТ; С. 
втулка—злучний утулок; С. ка* 
пал—злучпий канал; С. ісольцо— 
злучне кільце; С.планка—злуч- 
на планка; С. проводите—влуч¬ 
ний провідник; С. ричаг—влуч¬ 
ний ВІЖІЛЬ; С. тяга—злучнніі 
тяг; С. чашка—злучні чітка. 

Соединять, соє дннмть—злу- 
ЧІТИ, влучити, сполучіти, спо¬ 
лучити; в’едпуватп, в’сдпати; 
„Соединить огопь“ — „влучити 
вогОнь “. 

'Созвездие—сузір’я; С. Боль- 
| “.о* Медвсдици —'Віз, ВОза; 
С. Малой Медведицн — Малий 
Віз. 

*Создавать, создать — утво¬ 
рювати, утворити. 

Создание — утвОрення. 
Сознательность — свідомість, 

-мости. 

Сознательньїй — свідОмий. 
Созьів —скликання, склик,-ку. 

Созьівать,созвать—скляніти, 
скликати. 

*Сокращать, сократить—ско- 
рОчувати, ^скоротити, прикоро¬ 
чувати, зменшувати, вменшити. 

Сокращение — скорОчепня, 
зменшення. 

Сокращенньїй — скорОчепиіі; 
С. профиль—СКОрОчеяиЙ ІірОфІЛЬ; 
С. рись—прикорОчена ристь. 
Солома—солОма, -ми; С. яро¬ 

вая — ярова солЗма. 
*Соломенньій — солОм’яоий; С. 

мат—солОм’яний мат. 

* 



Ообредотачиваті. 

“"Соль — сіль, сОаи. 
^Соляная нислота ^соляная нислота — соляна 

кислоті. 
*Сомннись — зімкнись. 
*Сомкнутьій — зімкнений; С. 

.строй—зімкнений лад. 
Соображение— міркування. 
Сообразительность — второп- 

НІСТЬ, -ПОСТИ; спритність, -ности. 
*Сообщать, сообщить—спові¬ 
щати, сповістйтн, повідомляти, 
повідомити. 

*Сообщаться—зноситися, спо¬ 
лучитися. 

' Сообщение — сполучення; ПО- 
ВІдОмЛЄННЯ; С. -НИЯ ВОЄНПНЯ — 

ВІЙСЬКОВІ сполучення; С. с ти¬ 
лом—сполучення З ТИЛОМ; С. ход— 
хід сполучний. 

*Сооружать, соорудить —спо¬ 
руджати, спорудити, будувати, 
збудувати. 
♦Сооружение,— будування,спо¬ 

рудження; будівля, -лі; споруда, 
ДИ; С. ботонное — бетонна спо¬ 
руда; С. Х08ЯЙСТВЄШ10Г0 8паче-' 
ния—будівля господарчого при¬ 
значення. 

*Соответствие — відповідність, 
-пости. 

'Соответствовать — відпові¬ 
дати. 

*Соответствующий — відпо¬ 
відний. 
Соотношение — співвідно¬ 

шення. 
*Єопка —сОпка, -кн. 
*Сопоставлять, сопоставить— 

порівнювати, порівняти. 

*Сопредельньій — суміжний. 

* Сопринасаться.соприкоснуть- 
ся — стпкітнся, зіткнутися, прн- 
лягіти, прилягти. 

*Соприкссновение —стикапня 
(с кем), прплягОиня (к чему). 

*Солровождать —супроводити. 
*Сопровожданнций — супровід¬ 

ник, -ка. 
'Сопротивление — Опір, Опору; 

С. главиое — головний Опір. 
*Соразмерность — помірність, 

-пости. 
*Соразмерять, соразмерить — 

розміря'ти,розмірити, пристосову¬ 
вати, пристосувати. 

, *Соревнование— змагання. 
Сорньїй — засмічений. 

*Соронаверстка — сороковер- 
стівка, -ки. 

*Сортировка — сортування. 
Сосед —сусід, -да, сусіда, 

•дн. 
*Соседний — сусідній; С. часті. 

— сусідня частина. 
; *Соскабливать, сосяоблить — 
зшкрібйти^зшкребтй. 
■ *Соскон — зіскок, -ку. 

*Сосок—ПЙПТИК, -ка; С. стерж¬ 
ня — пйптнк стрйжня. 

*Сосредоточение—зосереджен¬ 
ня; скупчення; С. огпя — зосе¬ 
редження вогню. 

*Сосредоточенньій, -но — зо¬ 
середжений, -НО: С. заряд — зо¬ 
середжений заряд. 

*Сосредотачивать, сосредото- 
чить — зосереджувати, зосереди¬ 
ти, скупчувати, скупчити. 



Состав 

♦Состав —склад, -ду; С. адми- 
нистративно - хозяйственпий — 
адміністративно - господарчий 
склад; С. боевой — бойовий склад; 
С. ветеринарний — ветеринарний 
склад; С. гарпизона — склад ва- 
лбги; С. дистанционннй — ди¬ 
станційний склад; С. димовой — 
димовий склад; С. желоано-до- 
рожний — залізнична валка, 
бклад; С. караула — склад сто¬ 
рожі; С. командний — коміидний 
склад; С. комиссарский — комі- 
сірський склад; С. конский — 
склад кінський; С. летенВ — літ¬ 
ний склад; С. личннй — осо¬ 
бистий склад; людской С.—люд¬ 
ський склад; С. медицинский— 
медичний склад; С. начальствую- 
щий — пачільпццький склад; С. 
переменний — змитий склад; 
С. подвижной — ваговий склад; 
С. политический — політичний 
склад; С. порода — склад пороху; 
С.постоянний — постійний склад; 
С. светащийся— світний склад; 
С. терочний — терковий склад; 
С. трубочний — трубковий склад; 
С. ударний — ударний склад; 
С. фавье — фав’с (динітро- 
нафталін). 
♦Составление — складання; С. 

козел — стівлення в кізла. 

*Составлять,составить—скла¬ 

ді™, скласти; „Составь“ — „В 
кбзла“. 

♦Составной— складовий, зло- 

жепнй; С. часть — складова ча¬ 
стина. 

Сою8 

♦Состояние — стан, -ну; стано¬ 
ви аде, -ща; С. норально-йолпти- 
ческое — мор&льно - політичний 
стан; С. оружия —стан вбріії. 
♦Состоять — бути; складітися; 

С. на котле — користуватися 
8 вірева; С.^ под следствпем — 
бути ПІД СЛІДСТВОМ; С. ПОД Су- 
дом — бути під суд^м; „Затвор 
состоит из ... “ — „заміік скла¬ 
дається з. . . “. 
♦Состязание — змагання. 
♦Сосуд — носудпна, -пи. 
Сотня — с^тпя, -пі. 

♦Сотрясение—струс,-су, дви¬ 
гіт, -готу; (процесе) — ДВИГ¬ 

ТІННЯ. 

♦Сохранение— вберігання; до¬ 
держання (дисципліни). 
♦Сохранять, сохранить—збері¬ 

гати, вберегти; додержуватися, 
додержатися 
♦Социалкзм — соціалізм, -му. 
♦Соцнальний — соціальний; С. 

положеній—соція'льний стан. 
♦Сочетание — сполучення; спо¬ 

лука. 
♦Сочетать — злучіти, сполу¬ 

чити; Сочетающие огонь — що 
сполучають вогбнь. 
♦Сошка — сіпша, -ви. 
♦Сошник—леміш, -меші; С. зим¬ 

ний — 8ИМ1ІВИЙ ЛЄМ1Ш; ОІКИДНОЙ 
С. — ВІДКИДНИЙ леміш. ' 
Союз — союз, -зу, спілка, -ки; 

Союз Советских Социалпстиче- 
ских Республик; С.С.С.Р. — Союз 
Радянських Соціалістичних Рес¬ 
публік; С.Р.С.Р. 
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Союзник Спод8ать 

Союзник—союзник, *ка; спіль¬ 
ник, -ка. 

*СпаЙКЯ — ЄДНІСТЬ, -НОСТН; 8ДЮ- 

тгівуванпя, злютувапня; (место) 
злюток; С. виутренпяя — вну¬ 
трішня гідпібть. 
♦Спалзьівание — всгівування; 

сповзання. 
♦Спалзьівать, сползти — всгі- 

вуватнся, зсунутися, сповзати, 
сповзти. 
♦Спальня, спальное помеще- 

ние — спгільпя, -пі. 
♦Спасательньїй — рятункгівий; 

С. круг — рятункгіво кгіло. 
♦Спасать, спасти — рятувіти, 

врятувіти. 
Спать — спіти. 
Спектакль — вистіва, -ви. 

♦Спектральний— спектральний. 
♦Спектрофотометр — спектро- 

фотометер, -тра. 
♦Спектрофотометричесний — 

спектрофотометричнай. 
♦Специалист— фаховець,-івця. 
♦Специальний — спеціальний; 

С. одежда — спеш'я'льний ОДЯГ; . 
С. рода войск—спеція'льні роди 
зброї, спеція'льне ВІЙСЬКО; С. 
часть — спеціальна частина. 
♦Спешенний — спішений; С, 

зскадрон — спішена кінна сотня. 
♦Спешивание —спішування. 
♦Спешиваться,; спешиться — 

спішуватися, спішити, -ся. 
♦Спешить, поспешить — поспі¬ 

шати, поспішити. 
♦Спешно — спішно. 
♦Спешность—спішність, -пости, 

нагальність, -пости; С. работьі — 
спішність робгіти. 
♦Спиливать, спилить — спилю¬ 

вати, сниля'тн. 
♦Слина, спинка — спина, -пи, 

спинка, -ки; С-ка рукоятки—- 
спішка держака; „За сшшу“ — 
„8а спйну“. 
♦Спираль — спіргіля, -лі; С. Бру- 

ио — сніріля Брунова. 
♦Спиральний— спіральний; С. 

пружина — спірільна пружйна. 
*Спирт — спирт, -ту. 
♦Список —список,-ску;ре^стер, 

-тру; С. арматурний — регістер 
рПШТуИКгівИЙ; С. ІШЄ1ШОЙ - 
ІМЄШІПЙ СПЙСОК, реестер; С. ПО- 
служной —сдужбгівий СПЙСОК. 

*Спица (колесная) — опйця, 
-цч 
♦Сплав (металлов) — стоп, 

-пу. 
♦Сплачивать, сплотить—вби¬ 

вати, 8битп; (ряди) — 8’гідпу- 
вати, з’єднати. 
♦Сплетать, сплести — сплітати, 

сплести. 
♦Сплоченность — 8’едпаність, 

-пости. 
♦Сплошной — суцільний. 
♦Сплюснутий — сплющений, 

сплюснений. 
♦Сплющивать, сплющить — 

сплющувати, сплющити. 
Спокойний — спокійний. 

♦Сползание—зсгівуваппя, спов¬ 
зання. 
♦Сползать, сползти — зсгівува- 

ТИСЯ, зсунутися, СП0В8ІТИ, СП0В8ТН. 



Опорний Ср єдинії 

Спорньїй — суперечний. 
‘Спорт— спорт, -ту. 

‘Спортивний — спорто'впй; С. 
игра — спортАва гра; С. иму- 

щество—чспортАве майнА. 

‘СпОСОб—спосіб, -собу; зАсІб, 
засобу; ЧИН, чину; С. В03ДЄЙ- 

ствня — спо'сіб впливу; С. ри- 

бачнй — рибАльський спосіб; С. 

хинического пападения — спосіб 
хемічпого нАпаду; каким спосо¬ 
бом — яким чином. 

‘Способность — (о человеке) 
здібність, -ности; (о машине, 
войске) - ЗДАТНІСТЬ, -НОСТН; 
(возможность) — спромАж- 

нісй», -ностн; С. красящая — 

вдАтність фарбувАти; С. крою- 

щая — здАтність закривати; С.ма- 

певречная — маневрАва здАтність; 

С. маршевая — мАршова здАт- 

ність; С. пропускная — перепуск- 

нА спромАжність. 

Способствовать — сприяти, 
допомагАти. 

‘Спотинач — спотйкАч, -чА. 
‘Справа — в прАвого бАку.спрА- 

ва; С. налево — 8 прАвого боку 
наліво; „Справа по звеньям“ — 
„СпрАва лапками4'; „Справа по 
одному*4—„СпрАва одинцем'*. 

Справна — дАвідка, -ки. 

Спрашивать, спросить — пи- 
тАти, спитати, запитувати, за- 
питАти. 
‘Спресованний — згнічений. 
‘Спресовивать, спресовать — 

ЗГн{чуваТІІ, 8ГНІТИТП. 

‘Спрямление — випрАстуваняя, 

1 випростання; С. дорог — внпрА- 
стувапня, шляхів; С. ходових ли 
ний — випростання ходових ліній 
‘Спуск — спускАпня, спуск, -кт 

узвіз, -вАзу; С. к мосту — уЗВІ 
до мАсту; С. штопором —спускАп 
ня соірАлею; плавний спуск 
курка —плавне спускАнпя курка 
•Спускать, спустить — спу 

скАти, спустити. 
‘Спусковой-—спускний; С. крю 

чек — спускний гачАк; С. меха 
низм — спускний механізм; С 
планка — спускна планка; С. пру 
жипа — спускнА пружина; С.рьі 
чаг — спускний важіль; С. ско 
ба — спускнА клямра; С. тяга — 
спускнАЙ ТЯГ; С. шпур — спуск 
нйй шнур. 
‘Спутивать, спутать — плута 

ти, поплутати, (лошадей) пу 
тати, спутати. 
‘Спущенний — спущений. 
‘Сравнивать, сравнить — по¬ 

рівнювати, порівняти. 
‘Сражаться — битися. 
‘Сражение — бій (бою); батА- 

лія, -дії. 
‘Сращивание—сточування, стА- 

чепня. 
1 ‘Средний — середній; С. гори¬ 
зонталь — середня ноземнпа; С. 
дистаяция — середня дистАпція; 
С. лішейка — середня лінійка; 
С. командний состав — середній 
командний склад; С. пачальствую- 
щий состав — середоій пачАль- 
ницькпй склад; С. подоженпе — 
середнє полАжоння; С. стенеш. — 



Средство 

середній степінь; С. точка по¬ 
падання — середня точка влу¬ 
чання; С. траектория—середня 
траєкторія; С. унос — середня 
міра. 

*СрЄДСТВ0—8ІСІ6, -собу; спо¬ 
сіб, -собу; С. для перевозкн — 
вісоби для перевОзу; С. огне- 
вие — вогневі зОсобн; С. пере- 
возочние — перевозОві зісобп; г. 
подривнне— внсадві васоби; С. 

пораженця — вісоби ПОрІЗКИ; 

С. нротявога80вие — протига¬ 
зові васоби; С. хпиические— те¬ 
мі чні засоби. 
♦Срез — ар/гок, -зка; врізуван¬ 

ня; С. дульний — дуловий зрі¬ 
зок; С. казенний — тузовий 
зрівок. 
♦Срок — термін, -ну; речінець, 

-НЦЯ;- строк, -ку; С. Служби — 
термін служби. 
♦Сросток {тЄл. кабеля)— 

стОчпна, -пи; С. фальшивий — 
фальшйг.а стОчина. 
♦Срочность—териінОвість, -во- 

СТП; негайність, -пости. 
♦Срочний — термінОвпй, негай¬ 

ний; С. донесепие — термінОве 
донесення. 
♦Срочнослужащий—строковий 

сяужбОвець, строковець, -івця. 
♦Сруб— зруб, -бу. 
*Срьів—зрпвінпя, зірвішія. 
Ссадина — саднО, -ні, уравка, 

-ки. 
♦Стабилизатор — стабілізатор, 

-ра. 
♦Ставить, поставить — ставити, 

Станок 

поставити, становити, постано¬ 
вити; С. вехи — тичкувітн; С. на 
вид — давати, дати на увігу. 
♦Ставня — 8Іставка, -ки; ві- 

кОнпиця, -ці. 
Стаж — стаж, -жу. 
Стажировать'— стажувати. 
♦Стайна — 8гр0я, -рії. 

♦Стакан (снаряда) — корпус, 
-су, (в пулеметах')—цилГн- 
дер, -дра; скля'нка, -ки; С. дон¬ 
ний — денний циліпдер; С. опор- 
пий — опорний циліндер. 
♦Стаканчик — циліндрик, -ка. 

, *Сталкиват ся, столкнуться— 

стикатися, "зіткнутися. 
♦Сталь—сталь, -ли. 
♦Стальна (пласт потника) 

— стільки, -ки. 
♦Стальной—сталевий; С. дно — 

сталеве дно; С. корпус — стале¬ 
вий кОрпус; С. нагель — стале¬ 
вий тибель; С. снаряд — сталевий 
гарматень; С. труба — сталева 
трубі. 
♦Станина, станинна—стОвба,-би; 

С-на лафета—стовба лафету; 
С-на салазок—стОвба саночОк. 
♦Станковий — ставкОвпй; С. 

пуленет — станкОвий кулемет. 
♦Становиться, стать — ста- 

ВІТН,СТІТП; робитися, 8робЙТИСЯ; 
С. лучшо— кріщати, ліпшати; 
С. хуже—гіршати; „Становись1*— 
„Ставій’1; Стать в ружье — гті- 
ти до зброї; Стать на якорь — 
кинути (спустити) кітву. 
♦Станок — стапОк, -нкі; 

(конск.) — станок, -пкі; {сто- 
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Ціаац11|ше1|___ Стеншиа 

лярн.) —■ ве(а)рст£т, -ту; С. 
боевой — бойний ставок; С. по- 
верочний — перевірчий сталбк; 
С. прицельний — ставбк наділь¬ 
ний; С. пушечньїй—гарніший 
станів; С. сверлнльний— сверд¬ 
лярка; С. токарний — токарна; 
С. тренога — стапбк трин/жок. 
'Станционер—стаціонер, -ра. 
*Станционньій —стацГйний; С. 

миоа — стадійна ліва. 
"Станция — стіція, -дії; С. 

воздухоплавательпая — повітро¬ 
плавна стбція; С. мднная— міниа 
стіція; С паблюдательпая — сте¬ 
кові стіція; С. приємная — 
приймальна стіція. 

Старанне — дбінея. 
Старательность — дбайли¬ 

вість, -вести, дбалість, -лости, 
старанність, -ностн. 

Старательньїй — дбайлйвий, 
старанний, дбалий. 

Стараться, постараться — 
Дбіти, подбіти. 

* Старт — старт, -ту. 
♦Стартер—старшин, -ка. 
Старший -старший; С. врач— 

старший лікар; С. гренадер — 
старший гренадер; С. командний 
состав — стіршип комінднпй 
склад; С. по конюшне — стіршнй 
стайні; С. разведчнк — старший 
розвідач; С. степееь — старший 
степінь. 

♦Старшина — бунчужний, -ного. 
♦Старшинство — старшинство, 

-ва. 

' Статистичесний — статнстйч- 

I ний; воєнно - С. — Боенно-стати- 
стйчний. 

Статут — статут, -ту. 
Статья — артикул, стаття' 

(закона). 
♦Стационарньїй -стаціонірпий; 

С. лагерь — стаціовбршій тібор- 
С. расположение — стаціонірпе 
розташування. 
♦Ствол — дівка,-ки; (древес- 

ньііі) стовбур, -ра; канал 
ствола — канал дівки. 

‘Ствольний — цівковий; С. за- 
держка — цівкова затримка; С. 
замок — цівковий ванбк; С. ко- 

1 робка — цівкові коробка; С. на¬ 
кладка — цівкова пікладка; С. 
пружина — цівкова пружина. ^ 

* Створ — стулок, -лку. 
'Стебель — стеблі, -бла; С. 

ватвора — стебло' замківе; С. 
ирицела — стебло мірниківе; 
С. с рукояткой — стеблі І8 руч¬ 
кою. 

"Стенать, стечь — стікати, 
стекти, збігати, збігти. 
'Стенло — скло, скла; С. лам¬ 

повеє — лямаове скло'; С. окоп- 
ное — шибка, -ки. 

Стекляньїй — скляний; С. 8а- 
вод — гута, -ти; С. уровонь — 
скляна поземвиця; С. шкурка — 
скляві шкурка. 

"Стелажи — рпштівапня. 
Стемнеть — потемніти, смерк¬ 

нути. 

♦Стена —стіна, -нй; (камен- 
ная) — мур. 

Стенгазета — стінгазета, -ти. 
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Степка Стол 

♦Стенка —стінка, -кн; С. вер¬ 
тикальная — прямовисна стінка; 
С. передняя— передня стінка; 
С. шведская — шведська стінка. 
♦Стенной — стінний; С. газе¬ 

та— стіпні газета; С. часи — 
стінний ГОДИННИК. 

♦Стенобнтньїй —муроломний. 
♦Стелень. — степінь; -пеня; сту¬ 

пінь, -паня; міра, -ри; С. вис- 
шая — ВИЩИЙ степінь; С. срсд- 
ияя — середній степінь; С. стар¬ 
шая — старший степінь; старший 
ранг; С. уменьшения — міра змен¬ 
шення; С. точности — міра точ¬ 
ності!. 
♦Стерео-труба — стерео-тру- 

біі, -бй. 
♦Стерень, -ся —стерегти, -ся. 
♦Стержень — стрижень, -жня, 

стебло,-лі; прут, -та; С. головной 
—головкОве стеблО; С. затвора — 
стрйжепь вамка; С. контактний — 
контіктний стрижень; С. паправ- 
ляющнй—■ напрямний прут; С. 

для лепти — стрйжень для стріч¬ 
ки; С. стальной — сталевий стрй¬ 
жень; С. ударника — стрйжень 
удірника. 
♦Стеснение—стіснення, утиск, 

-ку- 
*Стесненньїй — стіснений, об¬ 

межений; С. обстрел — обмеже- ! 
пий обстріл. 
♦Стеснять, стеснить — стісни¬ 

ти, стіснйти. 
♦Стечение — збіг, -гу; С. на¬ 

роди— нітовп, -ну; тиск, -ку. 
♦Стирать, стереть — сти- 

рітй, стерти; С. (белье) - 
пріти. 
♦Сткрна (белья)— прання. 
♦Стиснивание — стйскувания, 

стискання. 
♦Стискивать, стиснуть—сти¬ 

скати, стйспути. 
Стихийньїй—стихійний; С. яв- 

ление — стихійне явище. 
Стоимость — віртість, -ТОСТИ; 

йіпі, цінй. % 
♦Стоверстка — стоворстівка, 

-ки. 
Стог—стіг, стогу, [уменьш.) 

стіжок, -ЖКІ. 

♦Стойка— стоя'к, -кі, постава, 
-вп; С. без ружья — постава бев 
гвинтівки; С. основная—осповнйй 
стояк; С. поршня — стояк то- 
ловОвий;^ С. с ружьем —постіва 
ІЗ Гвинтівкою; С. С ТрубКОЙ — 
стоя'к із трубкою; гребень стой- 
ки — гребінь стояковий. 
♦Стойний— тривкий, непохйт- 

пий; С. газ — тривкйй газ; С. 
часть — непохйтна частйна. 
♦Стойкость—трйвкість, -кости, 

непохитність, -ности; С. взрнв- 
чатих веществ—трйвкість ви¬ 
бухових речовйн. 
♦Стойло—стійло, -ла. 
♦Стоймя — сторч. 
♦Стойчатьж—сторчовйй; С. опо¬ 

ра — сторчові опора; С. остов — 
сторчові снасть. 

*Сток — стік, стбку; стікання. 
♦Стол — СТІЛ, СТОЛІ; С. Ввр- 

стак (для чистки витпо- 
вок) — стіл варстіт; С. пово- 



Столб 

ротний—поворітайй стіл; С.угло- 
мера — стіл кутоміра. 

*Столб — стовп, -пі; С. версто- 
воЯ, кілометровий — верства, 
верстовий, кілометровий СТОВП; 
С. контрольний — контрольний 
стовп; С. склоноуказательний— ! 
схпловказівнйй стовп. 

■Столбовой—стовповий; С. до¬ 
рога — стовповий шлях. 

Столкиовенае —зіткнення, су¬ 
тичка, -кп; С. боевое—бойові су¬ 
тичка; С. бойцов—сутичка бійців. 
Столовий—столОвий; настіль¬ 

ний. . 

Столовая — їдільня, -ні; С. 
лампа—иастільна ля'мпа. 

* Столяр — стОляр, -ра. 
' Столярний — столярський; С. 

клей — карук, -ві. 
■Стопич — стопін, -ну. 
•Стопор — стОпор, -ра; С. кла¬ 

пана — стОпор хлнпаковий; С. по- 
ходного положення курка — сті¬ 
но р куркі в похідному стіні. 

'Стопорний — затрпмпий; С. 
виш — затриманії І'ВИНТ; С. 

клни — аатрпмнйй клии; С. ру¬ 
коятка — ручка затрпмна. 

Сторож — сторож, -жа. 
Сторожевой — сторожовий; С. 

звено—сторожові ланка; С. охра- 
нение — сгорожові охорона; С. 
отряд — сторожовий загін; С. 
пост — охоронна стійка; С. ре¬ 
зерв — сторожовий резерв. 

"Сторона—бік, біку; стороні; 
край, краю. 

Сторониться — усувітися з 

Страшить 

доріги, схіідити з доріги, ухиля¬ 
тися. 

Стороннин — прихильник, -ка, 
прибічник, -ка. 
♦Стояние — стояння. 
•Стоянка —стояння, стоянка 

-ки; знмняя С. — зимівля, -лі. ’ 
♦Стоять, стать — стояти, сті- 

ти; „Стоять вольпо“ — „стати 
ВІЛЬНО"; „Стой"— „Стій"; „СТОЙ. 

Виш, патрон"—„Стій. Вибери 
набій"; „Стой. По кольцу на- 
8аД“—„Стій. За кільцем на-, 
зід"; „Стой. Прежняя установ¬ 
ка"— „Стій. Попередня устава“; 
„Стой. С перодков налово (на¬ 
право, прямо) марш"— „Стій. 
Із (передків ліворуч (праворуч, 
просто) руш"; „Стой. Цель 00. 
Вилка 00-00" — „Стій. Ціль 00. 
Міжпик 00-00". 

•Стоячий — стоічий. 
"Стража — охоріна; С. погра- 

ничпая — прикордонні охоріїпа. 
•Страна— країна, -ни, край, 

крію; сторона, -пй. 
•Стратегический — стратегіч¬ 

ний; С. пгра — стратегічна гра; 
С. ключ — стратегічиий ключ; 
С. позиция — стратегічна пози¬ 
ція; С. ' решепие — стратегічне 
вирішення;^ С. .рубеж — страте¬ 
гічний рубіж. 

•Стратегия — стратегія, -гії. 
Страх —страх, -ху; жах, -ху; 

ляк, -ку. 

Страшить,-ся,устрашить,-ся- 
лнкіти, -ся; злякати, -ся; жахі- 
ти, -ся, жахнути, -ся. 
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Страшний — страшний, стра- С. непрямой паводкой — стрі- 
/нЄнний. ' ля'ння непрямим націлюванням; С. 
♦Стрела— стрілі, -ли; С. про- ночью—стріля'иня вночі; С. по 

веса — стріла звпсіння. движущейся цели—сіріляняя по 
♦Стрелка — стрілка,-ки;С.жел. 
дор.— вилиця, -ці; С. магнит- 
ная — магнітна стрілка. 
♦Стрелковий — стрілецький; С. 

взвод — стрілецька чотА; С. ди- 
впзия—стрілецька дивізія; С.кор¬ 
пус — стрілецький кіірпус; С. лп- 
нейка—стрілецька лінійка; С. лп- 
ния—стрілецька лінія; С. окоп — 
стрілецький шінець; С. отделе- 
пие — стрілецький рій; С. позп- 
ция — стрілецька ПОЗИЦІЯ; С. 
полк—стрілецький полк; С. сту¬ 
пень — стрілецький приступок; 
С. устав Р.К.К.А.—стрілецький 
статут Р.С.Ч.А.; С. цепь —роз- 
стрільня; С. часть — стрілецька 
частина. 
♦Стрелок—стріліць (-льця); С. 

отличннй—видатний стріліць. 
♦Стрелочний — [ж. д.) вилич- 

пий. 
♦Стрельба — стріля'ння, 'стрі- 

ляпйпа, -ни; С. боесая — бойові 
стріляння; С. в интервали — 
стріля'иня в інтервали; С.'груп- 
повая ружейяая — групові стрі- 
ля'ння з гвинтівок; С. дробинка¬ 
ми — стріляння дробинками; С. 
лежа — стріля'ппя навліжачки; 
С. навесная — звисле стріля'ння; 
С-баначальная — початкове стрі¬ 
ляння; С-бм- непреривность — 
безупинність стріля'ння; С. на по- 
раженпе — стріля'ння на порАвку; 
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рухомій цілі; С. практическая— 
пр&ктйчпе стріляння; С. по ви¬ 
критим полям—стріля'ння по за¬ 
критих цілях; С. по-площадн — 
стріляння площами, ио плАщі; С. 

по рубежам — стріля'ння по 
рубіжах; С. прицельиая — на¬ 
пільне стріля'ння; С. с закритих 
повпций — стріля'иня з вакри¬ 
тих ПОЗИЦІЙ; кучностьстрвльбн— 
купність стріляння; скорость С.-— 

швидкість стріля'ння; С. через 
голови — стріляння черев го¬ 
лови. V 
♦Стрельбищв—стрільбище, -ща. 

♦Стреляньїй — стріляний: С. 

гильза — стріляна гільза. 
♦Стрелять, вистрелить — стрі¬ 

ляти, вистрілити; „Стрелявшему 
орудию (взводу)" — „ГармАті 
(чоті),що стріляла"; Стреляющее 
приснособление — стрільпий 
пристрій. 
♦Стремительний — павАльннй; 

С. атака — навальна атАка; С. 

перебежка — пгвАльннй. перебіг. 
♦Стремиться — пориватися, на¬ 

магатися, прямувіти. 
♦Стремление — поривАння, на- 

магАння, прямування. 
♦Стрем я—стремено, -ні, (мн.) 

.стремАна. 
♦Стремянка — ступанка, -ки. 
Стрижка —- стриження, стриж¬ 

ка, -ки. 



Стричь 
Стик 

Стричь, -ся, остричь, -ся — 
стригти, -ся, постригти, -сі. 

Строгий, -го — суворий, -ро, 
строгий, -го; С. внговор — су* 
вбра догана; С. лошадь — стрб- 
гий кінь. 

Строгость—сувбрість, -рости, 
гбстрість, -рости. 

*Строевой—иуштрбвйй; С.долж- 
ность — муштрбві посада; С. 
кузпец — иуштрбвйй КОВІ.ІЬ; С. 
канцелярія — муштрбві канце¬ 
лярія; С. лошадь — иуштрбвйй 
кінь; С. отряд — иуштрбвйй за¬ 
гін; ' С. расчет — иуштрбвйй роз¬ 
рахунок; С. устав — иуштрбвйй 
статут; С. часть — муштрбві ча- 
стйна. 

. “Строение— будівля, -лі; бу- 
дбва, -ви; С. балочное (моста)— 
тряиовб постові будбва; С. ка- 
иенное—кам’яниця; С. нежплое— 
нежилі будівля; С. ячейки—бу¬ 
дбва гніздйнки; структура осе¬ 
редку. 

Строжайший — пайсувбріпшй; 
С. внговор — иайсувбріша догана. 

*Строительний — будівельній; 
С. ^материал — будівельний мате¬ 
рій. 

*Строительство —будівнйцтво, 
-ва. 

“Строить, -ся — ладнати, -ся, 
будувати, -ся; „Строй фронт" — 
„Ладнай фронт"; „Стройся*1 — 
„Ладнайсь"; „Стройся но ввень- 
ян“ — „Лінки ладній"; „Стройся 
по шести * — „Шістки ладній". 

‘Строй — лад, -ду; стрій, стрбю; | 

С. журавлиний — лад журав- 
лйпнм ключем. 

*0.тройность — струпкість, -ко¬ 
сти. 

“Стропила — крокви, -ков. 
Стропильний — врбквовий. 

“Строптивий — непокірливий; 
норовистий; С. КОПЬ — НОрОВЙ- 

стий КІНЬ. 

*Строчна — рядок, -дкі. 
Строющаяся дорога —шлях, 

що будується. 
*Стружна —стружка, -ки; стру¬ 

гання. 

*Струиться (просачива?пь- 
ся) — точйтися. 

* Струнтура — структура, -ри, 
будбва, -ви. 

Струнний —струнпий. 
*Струя — струмині. 
■’Студень гремучий — гримучі 

драглі. 
“Сгуденистий — драглистий: 

С. дннамит—драглистий динаміт. 
*Стул — стілець, -льця. 
Ступать, ступить — ступіти, 

сутпйти. 

“Ступень —прйступок, -пка, схі¬ 
дець, ^ -ДЦЯ; С. стрелковая — 
стрілецький прйступок; глубипа 
стрелковой С. — глибині стрі¬ 
лецького прйступка. 

*Ступенька — східець, -дця, 
щабель, -бля'; С-кн — східці,-ців. 

*Ступеньчатий — східчістий. 
*Ступица — міточипа, -ни. 
*Ступня —стопі, -пй. 
*Стик — стик, -ку; С. карт - 

стик май. 
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-__5 «Тії Ж' 

Стягивать Схема 

♦Стягивать, стянуть—стягати, 
стягти. 
♦Стяжка— стягіння, стя'гіль, 

-геля. 
♦Стяжной—стяжнйй; С. болт— 

стяжний прогінич; С. вязка — 
СТЯЖНО в’явіння; С. КОЛЬЦО — 

^тяадй кільце. 
♦Суглинок — суглинок, -нку. 
♦Суголовний— суголівниіі; С. 

ремень — сугол/вний ремінь. 
♦Суголовье— суголівок, -вка. 
Суд —суд, -ду. 
Судебний — судовий. 

♦Судно — судно, -ні; С. раз- 
веднвательпое — розвідне судні. 

Суєта—суєті, -тй; метушня', 
-ПІ; без суєти — без КвТуШНІ. 
♦Суживать, -ся, сузить, -ся— 

звужувати, -ся, звузити, -ся; 
Суживать попятие — вв^жувати 
поняття. 
♦Сукно — сукнб, -НІ; С. При- 

борное — сукні приладіве. 
♦Суконка — суконка, -ки. 
♦Суконний — сукінний; С. кру¬ 
жок — сукінний кружо'к. 
♦Сумна — тірба, -би, торбина, 

-пи. тішка, -ки; С. патронная — 
пабійпиця, -ці; С. переметная — 
сакви, -ків; С. санитарная — 
санітарна то'рба. 
♦Сундук — скриня, -ні. 
♦Суперфосфат— суперфосфат, 

-ту. 
♦Супонний — супонний. 

♦Супонь — супоня, -ні. 
♦Сурик — маній, -нії. 

♦Сурьма — антпмон, -ну. 

♦Сустав— суглоб, -ба. 
♦Сутки — добі, -би. 

♦Суточний — ДОбОРИЙ; С. ведо- 
мость — добові відомість; С. да¬ 
ча—добове давіпня; С. доволь- 
ствне — добові пайка харчів, 
харч па добу; С. наряд — добо¬ 
вий наряд. 

Сухой—срий; С. перегонка — 
суха дестнляція; С. пироксилип— 
сухі піроксиліна. 
♦Сухоналивной—сухоналивнйй. 
♦Сухопутний — суход/льшій; 

С. ведомство — суходільне уря'д- 
пицтво; С. крепость — суходільна 
фортеця; сухопутно-морской — 
суходільно - морський. 
♦Сушильня — сушарня, -ні. 
Сушка белья—сушіння білйзни. 
Существенний — істітний. 
Сущность — суть, -ти. 

♦Сфера — сфера, -ри; С. даль- 
него огпя — сфера далекого вог¬ 
ню; С. действптельного огня — 
сфера ДІЙСНОГО ВОГНЮ; С. р^жей- 
ного огня — сфера рушничного 
вогню. 
♦Сфероид — сферіїд, -ду. 
♦Сфероконический — сфероко- 

Н1ЧННЙ. 
♦Схватна—сутичка, -ки; бійка, 

-кн; (технич.) — лисйця. 
♦Схема — схема, -ми; С. опе¬ 

ративная — оператйвяа схема; 
С. разведнвательная — розвідча 
схема; С. связи — схема звязку; 
С. тилових учрежденпй — схема 
тнловйх устанйв; Схему испол- 
пять — внкіпуватн схему. 
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СхематическиЙ 

♦Схематичесний, -ски—схема¬ 
тичний, -но. 

'Сходяи^ийся — збіжний; С. 
веер — збіжне ВІЯЛО. 

*С’ездна (лошадей) — иід- 
парівувацня. 

'Сцепление — зчіплепня. 
♦Сцепной—зчіпний; С. муфта— 

сполучпа муфта; С. щека — зчіп¬ 
на щокі. 
♦Счет—лічіння, лічбі, -би, раху¬ 

нок, -пка; С. от станцпи до стан¬ 
ини —лічіння від стіції до стіції. 

*Счетчик — лічильник, -на. 
С’езд—з’їзд, -ду. 

*с’емка—вДІЙМІНВЯ; С. бус- 
сольная—бусольпе здіймання; С. 
верхом — здіймання верхи; С. 
воєнно-глазомерная — військове 
здіймання на іко; С. инструмеп- 
тальная — струмептільпе ЗДІЙ¬ 

МАННЯ; С. ЛНПНЙ — 8ДІЙМІННЯ ЛІ¬ 

НІЙ; С. маршрутная — маршрутно 
ЗДІЙМІПНЯ; С. мензульная — мсн- 
зу'льпе здіймання; С. местности — 
ЗДІІЇМІШІЯ МІСЦЄВОСТИ; С. по за- 
меткам в записной вппжве — 
здіймання па підставі заміток у 

Тавро 

записній кийжці; С. по обе сто¬ 
рони двнженпя — здіймання па 
обидва біки руху; С. полушістру- 
мептадьная — папівструментільно 
здіймання; С. зккерпая — кутів- 
пйчно здійміппя. 
♦С’емний—’вдійміпий; С. жердь 

(в конюшне)—здіймана жердка 
(в стайні); С. ось — здіймайа 
ВІСЬ; С. приспособлепяе — ЗДІЙ- 
мінпй пристрій. 

♦С’емочний —здіймальний; С. 
ппструмент-ЗДІЙМіІЛЬНИЙ стру- 
мент; С. робота — робота здій¬ 
манпя. 

♦С’емщик— здіймальпик, -ка. 
, С’естной—ЇСТІВНИЙ; С-ноо — 
Тжа, їстівне; С. припаси—їстів¬ 
ні припаси. 
♦Сипучесть— сипкість, -кости. 
*Сьіпучий— сипкий. 
Сипь — висипка, -ки. 

*Смрец— сирець, -рця. 
♦Сиромятнаякожа—сириця,-ці. 
♦Сирость — вогкість, -кости. 
♦Сирцовий (необожж. кир- 
пич) — з сирці. 
♦Сюрьма—антимін, -ну. 

Табак — тютюн, -ну. 

♦Табель — табель, -бели; Т. 

внесрочних донесений — тібель 
П08аТЄрмІИііВИХ дооесеоь; Т. ка- 

зармонцих прннадлсжностей — 

тібель майні ка:арпі; Т. постам— 
табель стійок. 

♦Таблица — таблиця, -щ'; Т. 

стрельбн — таблиця стріля'ння; 

Т. условннх зпаков — таблйця 
умовних зоіків. 
♦Табличка — табличка, -ки. 

♦Табурет — стільчик, -ка. 

♦Тавр продольний — тет (-та) 
подівжпий (-ого). 
♦Тавро — таврі, -рі. 



Таз Теми 

•Таз— миска, -ки. *Телега — віз, віза. 
Тайна — таємниця, -ці. *Телеграф — телеграф, -фу; Т. 

* Тактика — тіктнка, -ки. бесироволочпий— бездротовий те- 
•Тактический— тактичний; Т. легріф; Т. проволочньїй — дро- 

пгра — тактична гра; Т. подго- товпй телеграф, 
товка — тактична підготіва; Т. *Телеграфист — телеграфіст, 
учение — тактичне навчіння; Т. -ста. 
форма — тактична фірма. *Телеграфний передатчик — 

*Талон — талій, -на. телеграфний передавіч, -ча. 
•Тальвег— пизькоділ, -долу., *Телефон— телефін, -ну; Т. 
•Тамбур— тамбур, -ра, присі- пндукториьій — індукторний то¬ 

пок, -нка. , лсфо'н; Т. полсвой — польовий 
•Таможня— митниця, -ці. тслефін; говорить по Т-ну — 
•Танк — танк, -ка. говорити телефоном. 
•Танковий — тінковий. •Телефонировать — телефону 
•Тара — тіра, -ви. віти. 
•Тарелка — тарілка,-ки; Т. бу- *Телефонист—телефоніст,-ста. 

ферная — відпружпикова тарілка; * Телефонний — тедефіпний; Т. 

Т. сидения — тарілка сідцева. конечний аппарат — телефінний 
•Тарелочная пружина — таріл- кінцевий апаріт; Т. двуколка — 

кувіта пружина. телефінпа бідка; Т. липия — те- 
•Тарель — таріль, -їй. лефінна лінія; Т. провод—то- 
•Таскать, тащить — тягіти, лефіннпй провід; Т. сеть — те- 

тягтй. , лефОнна мсфежа; Т. станцпя — 
•Тачанка—тачінка, -ки. телефіпна стація. 
•Тачка — тачка, -кп. *Телефонограмма — телефоно- 
•Твердость—твердість, -дооти; гріма, -ми. 

Т. воли — твердість вілі; завзя'- *Тело — тіло, -ла; Т. жидкое— 
тість. течне тіло; Т. мпномета — тіло 

•Твердий — твердий; Т. про- міномета; Т. орудпя — тіло гар- 
слойка — твердий прошарок. міти; Т. пуленета — тіло куле- 
•Театр воєнних дєйствий— мета, 

войовнще, -ща. *Телогрейка — тілогрійка, -кп. 
•Тенучесть—текучість,-чости. *Телодвижение — рух тіла. 
•Тенущий — поточний; Т. де- *Телосложение — уклад тіла, 

ла — потічні справи; Т. донесе- *Темляк — китиця, -ці. 
ниє — потічие донесення; Т. ра- *Темнота — темрява, -би. 
бота—потічна робіте; Т. счет— *Темп — темп, -пу; Т. стрель- 
потічний рахунок. бн—теми стріля'ння. 
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Температура 

‘Температура — температура, 
’РН;, Т. воздуха —‘ температура 
повітря. 

‘Тендер — тендер, -ра. 
*Теневой — тіньовий. 
*ТвНл—ТІПЬ, -ШІ; место в 

ТОНИ — ЗІТІН0К. 
Теплушка—тепляк, -ка. 
Тепльїй — теплий; Т. ВЄЩП — 

теплі речі. 
*Тереть—тЕртп, (об обуви)— 

муляти. 
"Терка—терка, -ки. 
‘Гермит— терміт, -ту. 
Термитовьій состав — термі¬ 

товий склад. 
"Термометр—термометер, -тра. 
' Торочньїй — терковий; Т. при- 

снособление—терковий пристрій; 
Т. состав — терковий склад. 

Терпеливость — терплячість, 
-чости. 

,Терпеливо — терпляче, терпе¬ 
ливо. 
‘Терпуг — терпуг, -га. 
^Терраса — тераса, -сп. 
‘Территориальньїй — терито¬ 

ріальний; Т. часть—територіяль- 
на частина. 

"Территория— територія, -ріУ. 
Терять, потерять — губити, 

згубити, тратити, втратити, га¬ 
яти, згаяти (час). 

*Т6с — тес, -су. 
‘Тесак —тесік, -кі 
"Тесемочное кольцо — стріч¬ 

кове кільце. 
*Теснина — тіснина, -яи. 
"Теснить — тіснити. 

Ткацкпй у8ел 

‘Тесьма — тасьма, -мй; Т. мер- 
ная — мірна тасьмі. 

‘Тетрил — тетрил, -лу. 
'Техника — техніка, -ки; Т. 

бога —техніка бігу; Т. боевого 
примепения оружия — техніка 
бойовбго застосування зброї; Т. 
черчения — техніка рисупіння. 
‘Технический— технічний; Т. 

войска — технічне г ВІЙСЬКО; Т. 
маскировка — технічне маску¬ 
вання; Т. подчипепность — тех- 
лічна підлеглість; Т. связь — 
технічний ЗВЯЗІК; Т. средства — 

технічні зісоби* Т. часть — тех¬ 
нічна частйна. 

‘Течение (реки) — течія, -ЧІТ; 
(время) — протяг, -гу; ПО 7Є- 

ченню —за водЕю; против тече- 
пия — прЕти води. 

"Течь—теча, -чі; текти, бігти. 
‘Тип — тип, -пу. 
‘Типичньїй — титівпй. 
“Тир — стрільниця. 
‘Тисни—лещата, лещат; Т. прн- 

верточпьіе—лещата, що прнкручу- 
Ю5ЬСЯ» Т. ручпьіе—ручні лещата. 

‘Тиснение — витиснення. 
‘Тихоходньїй (о лошади) — 

тяхобшпнй; (о пароходе) — 
тнхопліівннй; '(об автомоби- 
ЛЄ) — ТИХОХІДНИЙ; (о МОГЛО - 

ре) — твхоруцшнй; {об азро- 
плане) — тнхолітннй. 
‘Тишина — тиша, -ші. 
‘Тканевьій —ткапйпний. 
‘Тнань — тканина, -іш. 
■•Ткацний узел — ткацький ву- 

80Л. 
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Товарної Точило 

Товарищ —товіриш, -ша; „То- 
варищи командири отрядов, ко 
мпо“ — „Товариші комапдйри 8а- 
г Оиів, до мепе“. . 

Товарищеский —товариський. 
♦Товарний — товаровий, ван' 

таяший; Т. отдол — товаровий 
відділ; Т. поевд — ваптіжппй 
пОїзд. 

*Ток— струм,-иу; Т. большого 
напряжения — струм великої 
напруги; Т. малого напряжения— 
струм малії напруги; Т. пере- 
кеппий — 8міниий струм;.Т. по- 
стоянпнй — про'стий струм. 
♦Токарний станок — токірка. 
♦Тол — тол, -лу. 
♦Толканне — штовхання; Т. 

ядра — штовхіппя гіла. 
Толкать, толкнуть — штов¬ 

хати, штовхнути. 
То лковий — тямовитий, тя - 

мущий, тямкий. 
♦Толстий — товстий, грубий. 
♦Толуол — толуол, -лу. 
♦Толчек —поштовх, -ху; Т. кру- 

говой—коловий піштовх; „Т. на- 
лево“—„Поштовх уліво**; „Т. па- 
право“ — „Піштовх управо*4. 
♦Толща — товща, -щі. 
♦Толщина — товщині,-нй; гру¬ 

бний, -пи; толщиною—вавтовшкй, 
вавгрубшкй. 
♦Толь —толь, -лю. 
♦Тонкий—тонкий; Т. наводка— 

доклідно націлювання. 
♦Топить — пал йти. 
Топка печей —пілення грубок. 

♦Топкий — грузький. 

♦Топливник (топка) — па- 
ливпйк, -ка. 
♦Топливо — піливо, -ва. 
♦Топографический — топогра¬ 

фічний; Т. .гребеш, — топогра¬ 
фічний грібінь; Т. карта—топо¬ 
графічна міпа. 
♦Топография—топографія, -фії. 
♦Топор — сокйра, -ри; Т. ко¬ 

лун— КОЛ^Н, -пі; Т. легкий — 
легкі сокира; Т. малий — малі 
сокйра. 
♦Топорище — сокнрйще, -ща. 
♦Топтать, -ся — топтіти, -ся, 

(посевьі) толочити. 
♦Торба (конская) — шанька, 

-ки. 
•Торец (длл мощения) — 

торчак, -кі. 
♦Торжественное обещанке — 

урочиста обіця'пка. 
Торжество — свято, -та; пе¬ 

ремога, -ги. 
♦Тормоз — гальмі, -мі. 
♦Тормозить, затормозить — 

гальму віти, загальну віти. 
♦Тормозной — гальмовйй; Т. 

пластинка — гальмові платівка. 
Торная дорога — битийшлях. 

♦Торпеда — торпеда, -ди. 
♦Торфяной грунт — торфівпй 

ґрунт. 
♦Торцовий (о мосте) — тор- 

чаківий. 
♦Точений — тічений. 
♦Точило — точило, -ла, гострй- 

ло, -ла; И камепное — точило 
кім’япе; Т. наждачное —точйле 
шміргелеве. 



Точильний 

Траншей. 

гілузь трзекк; 
положиста тра 

"Трактор — 5 
грузовяк—Тр^к, 

Тракторний 
артиллерия — і 
Лерія. 

"Транционннй 
"Тральщик — 

*Трамбование 
іутнн, -па ~ иУЇЯНУваяня 

мТтХгтрамб,,в^гь 

ЧЙй5-«ЙЛг. 
■ авто*обвль„^Р£“'™І>т' ;ТГ; 

їрісіії:гт~ 
«-ВЮ.ШПЙ травіпірт. т “ 

човій Д»»»««вешД^' 
“ Л/тшрт; Т. трактор- 

>ННК; (^. Л) ~ ^а}тГ(ГДа' 
ранспортир - трапспортйр, 

вагові в (-в&а) 

тракцшлей, 

’ транспорті 

— трансфор- 

траншейний; 
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Т. артиллерия —- траншейна 
артилерія; Т. орудне — тран¬ 
шейна га^міта; Т. пушка — тран¬ 
шейна пушка. 
♦Траншея — траншея, -ній. 
♦Трап—брудозлйв, -ву; (у бор¬ 
та судна) — східннк, -кі. 
Тралення — трапез, -зу. 

*Т рассировка — трасування. 
♦Трассировочньїй шнур — тра¬ 

сувальний шнур. 
Требование — впмОга, -ги; ви- 

магіїшя; Т. пнсьменное — пйса- 
на вимога. 

Требовать — впмагітп; потре- 
■ уватн. 
♦Тревога — тривога, -ги; Т. га¬ 

зовая — гізова тривога. 
♦Тревожить, потревожить — 

тривожити, потривожити; тур-.: 
бувітп, потурбувати. 
♦Трензель — тренвель, -ля. 
♦Трензельний — трензельний; 

Т. ‘новод — трензельний пОвІД; 
Т. удило — трензельне вудйло. 
♦Трение — тертя, -тя. 
♦Тренированность (втяпу- 
тость) — тренОваність, призви- 
чієиість. 

*Т реннровать — тренувати. 
♦Тренировна — тренування. 
♦Тренога — триніжок, -жка; 

стаиок-тренога — станОк-трині- 
жок. 

Трепать (логиадь рукой)— 
плескати. 
♦Треснаться, истрескаться— 

тріскатися, потріскатися; репа- 
тися, репнути. 

♦Треснотня — тріскотня, -НІ. 
♦Треугольник—трикутник, -ка; 

Т. поворотний — новорітний три¬ 
кутник. 
♦Трехверстна — триверстівка, 

-ки. 
♦Трехгранньїй — трпст/ппий. 
♦Трещина^-розкОлшіа, -нп. 
♦Триангуляция —триангуляція, 

-ції. 
♦Тринитротолуол — трипітро- 

толуОл, -лу. 
♦Трогать, тронуть — рушати, 

рушити; чіпати, зачіпіти, 8аче- 
пйти, зворушувати, зворушити. 
♦Тройник — троя'к, -кі. 
♦Трон—гтрок, -ку;, Т. попон¬ 

ний — трок попОнний. 
♦Тропа, тропннка—стежка, -ки. 
♦Трос — линва, -ви; Т. сталь- 

ной — стальні линва. 
?Тростник — очерет, -ту. 
♦Тротил —тротил, -лу; Т. пла- 

вленний — тОплений тротйл; Т. 

порошкообразвнй—порошкувітий 
тротйл. 
♦Тротуар — пішохід, -хОду. 
Трофей — трофе'й, -ею. 
♦Труба —труба, -би; Т. вса- 

сивающая — всисна труба; Т. 

витяжная — витяжна труба; Т. 

випускная — випускна труба; 
Т. газовая — газова трубі; Т. дре¬ 
нажная — дреніжиа труба; Т. ди¬ 
мовая — димар, -ря; Т. димогар¬ 
ная — вогнева трубі; Т. ннстру- 
мента — трубі струмента; Т. кон- 
цевая — кінцева трубі. 
♦Трубач — сурміч, -чі; „Тру- 



Трубить __ 

бачи ло жестам" — „Сурмачі на 
місця". 
♦Трубить — сурмити, трубити. 
♦Трубка — трубка, -ки; Т. вер¬ 

тлюга— трубка оворбти}. Т. вз¬ 
водная — вивідні трубка; Т. ви¬ 
тяжная — витяжна , трубка; Т. 
детонаторная — трубка детона¬ 
торна; Т. дистанционная — ди¬ 
станційний запальник; Т. желез- 
ная — залі'вна трубка; Т. зажи- 
гательпая — запальні трубка; Т. 

запальная — трубка загальна; 
Т. микротелефопная — мікроте- 
лефонпа трубка; Т. окулярная — 
окулярна трубка; Т. с детонато¬ 
ром—запільник з детонітором; 
Т. ударная—запальник удірпий; 
Т. ударника — трубка удірппка; 
Т. центральная — центральна 
трубка. , 
♦Трубочний — трубковий; Т. 

состав — 8апальпнкбвий склад. 
♦Трубчатий —трубовйіі, труб- 

чістий; т. ось — трубчіста вісь; 
Т. колодец — трубовий колодязь. 
♦Трудновоспламеняющийся — 

важкозавїгпювальний. 
Трудность—трудність, -ностп. 
Труп —труп, -ПУ. 
Тру сини — штапш, -ЦІ в. 
♦Трущиеся части — тертьові 

частини. 
♦Трюм — трюм, ,-му. 
♦Тряпка —ганчірка, -ки. 
♦Тряска — труешня, трусня. 
♦Тугой — тупій; Т. ход затво¬ 

ра — тугий хід замка. 
Туловище— тулуб, -ба. 

Тильний 

Ту луп —кожух, -ха. 
♦Туман —тумін, -ну. 
♦Туманний — тумінний. 
♦Тумба —тумба, -би; {у до¬ 

роги) стовпець, -ПЦЯ; Т. ОїбОЙ- 

пая — стовпе ць-ві дбій. 
♦Тумбовая установка — тум- 

бова устіва 
♦Туннель —тунель, -ля. 
♦Тупик — (ж. д.) зізубень, 

-бня. _ 
♦Тупиковий —завубневий. 
♦Тупоконечний — тупий; Т. 

пуля — тупі куля. 
* Тур —тур, -РУ; 
♦Турбина — турбіна, ^ -ші; • • 

газовая — візова турбіна. 
♦Турник —турнйк, -ка. 
Туфли —кіпці, -ців; пантоф¬ 

лі, -лів. 
♦Туча —хмара, -ри. 
♦Тушить, потушить — гасити, 

погасбти, загасити. 
Тщательний, -но — старан¬ 

ний, -но. . 
♦Тил —тил, -лу; зад, -ду; т. ■ 

глубокий — далекий тил; Т. ла- 
герного расположения — тил роз- 
ташувінпя тібору; Т. позиции 
тил позиції; с тилу — з тилу, І 
83&ДУ* 
♦Тиловой —тиловий; Т. доро- Ц 

га — тиловий шлях; Т. охраяс- | 
пие— тилові охорОна; Т. пози¬ 
ції я —тилові позиція; Т. район Р 
тиловий райЛп; Т. учреждепие — 
тилові установа. | 
♦Тильний— тильний, ; задній; 
Т. крутость — зідпя крутість, й 



я? *•* 

Увидать 

І 

*Тьін — тип, -ну. 
*Тьічина, тьічка—тичина, тичка. 
♦Тичком дернина — дернина 

впоперек. 
♦Тюк— пака, -ки. 

Тюремний — в’я8ннчий. 
Тюрьма — в’язниця, -ці. 
♦Тюфяк — иатріц, -ца; (наби¬ 
ти • сеном, соломой) — сін¬ 
ник, -кі. 
♦Тюфячная наволочка — сі¬ 

нника. 
♦Тяга— тягд^, -ла; ТЯГ, -гу; 

Т. гужевая — тяглове ТЯГлО; Т. 

конпая — тягло к/ние; Т. меха- 
иическая — механічне тяглО; Т. 

соединительная — влучний ТЯГ; 

Т. спусковая — спусковий тяг. 
Тягость — тяготі, -ти. 

* Тяже лий — важкий; Т. пуле- 
мет—важкий кулемет; Т. убежи- 
ще—схованка від важких гарміт. 

' Тяжелопулеметное отделение 
— рій важких кулеметів. 
♦Тяжесть— тягір, -рі. 
♦Тянуть— тягтй. 

*,,Убавь, прямо" — „Зменш, 
нрОсто“. 
♦Убеждаться, убедиться — пе¬ 

реконуватися, переконітися. 

♦Уборщин—прибиральник, -ка; 
У. лошадей — стайня'р, -рі. 
♦Убивать, убить — убувйти, 

убути; вменшуватися; зменши- - V - % * Л-- „ —*,«***^м ияі-ишп- 

^Убежище — схованка, -ки; У. тися; (о воде)—спадати, епісти; 
тяжелое — схОванка від важких У. гв командировку — відбути, 
гарміт. від’їхати в відрядження; У. в 
♦Убивать, убить — убива¬ 

ти, убити; уторо'вувати, утору- 
віти. 
♦Убитьій — (у)вбйтий, забитті; 

уторОваний. &-- ^ ^ иич»аиш 

♦Убойний — убійпий; У. сила— причина. 
«т • ш п II 

отпуск — відбути в відпустку. 
♦Убиль (людей, лошадей) — 

убуток, -тку (людей, коней). 
Уважительний — побіжний, 

увіжлнвий; У. причина — повіжиа 

убійпа сила. 
♦Убор — убрання; убір, убору; 

Уведомление — повідомлення. 
Уведомлять, уводомить—по- 

У. головной —головний убір відомлятп, ПОВІДОМИТИ. 
(кашкет, шолбм). ♦Увеличение — збільшення; У. 
♦Уборка — прибирання; У. ло- нарти — збільшення міни, 

і таДИ — чищення коня; У. паво- Уверенний, -но — певпий, -но. 
за прибиріння гиОю. Увещание — (в)умовлянпя. 

Уборная — відхОдок,-дка; вби- Увидать, увидеть — побі- 
ральня, -пі. чити. 

• і 

•'4 

: 
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Увлекать 
Угольиий 

Увлекать, -ся, увлечь, -ся — 
захоплювати, -ся, вихопити, -ся. 

*УвОД — ЗаЙМІШШ (в плен)-, 
підведешія (в тьіл). 

*Увольнение — 8В1ЛЬПЄИНЯ; У. в 
отпуск — звільнення у відпустку; 
У. военно-служащих—звільнення 
військово службовців; У. со дво¬ 
ра — звільнення з двАру. 

*Увольните л ьньїй — відпускний; 
звільняй; У. документ — відпуск- І 
НИЙ документ, документ про 
звільнення. 

*Увязна {грузау—ув’язування. 
‘♦Угарний — чадний; У. газ — 
чадний газ. 
♦Углеводород — вуглеводень, 

*ДНЮ- І ж V 

*Углекисльій — вуглекислий; У. 
газ — вуглекислий гав. 
♦Угловой1— кутовий, наріжний; 

У. градус — кутовіій грідус; 
У. железо — кутівкАве залізо. 
♦Угломер —кутомір, -ра. 
♦Угломерний— кутомірний; У. 

барабанчик — барабанчик куто¬ 
мірний; У. КОЛЬЦО — кільце ку¬ 
томірне; У. круг — КОЛО кутомір¬ 
не; У. прибор — кутомірний при- 

лад. . 
♦Углубление — шдглиблення 

(него); углиблений (во что); 
заглибина. 
♦Углубленний — підглиблений, 

углиблений; У. профиль — углиб¬ 
лений профіль. 
♦Углублять, -ся, углубить, -ся— 

иідглйблювати, підглйбптн, вглиб¬ 
ляти, -ся, вгллбйтп, -ся. 

*Угол — кут, -та, ріг, рогу; 
У. бросания —кут кйдання; У; 
возвьішепия — кут піднесення; У. 
встречи — кут вустрічи; У. ви- 
лета — кут вильоту; У. двугран- 
иий — двостшпий кут; У. задан- 
ннй — віданий кут; У. зреиия— 
кут віру; У. пскомнй — шуканий 
кут; У. лопати — ріг лопати; У. 
местности — кут місцевости; У. 
иаклонения нагнитной стрелки— 
кут ніхилу магнітної стрілки; 
У. падепия—кут падапня; У. при- 
целивания — кут пацілюпаиня; 
У. прямой — прямий кут; У. ПО- 
ложепия — кут положення; У. по- 
иижения — кут зниження; У- 
склопения — кут 8ПЙЖЄИПЯ; У. 
склопенпя магнитной стрелки 
кут відхилу магнітної стрілки. 

*УгОЛОК— ріжок, -ЖКІ; КуТбК, 
-ткі; У. Ленипский (красний) — 
Ленінський (червАний) кутАк. 
♦Уголь — вугіль, -гля, вугілля; 

У. активироваиннй — активАва- 
иий вугіль; У. камеїший —ка¬ 
м’яне вугілля. 
♦Угольник — косинець, -ИЦЯ; 

кутник, -кі; У. магазинной ко¬ 
робки — кутник магазинної ко- 
рїбкн; У. стальпой — сталевий 
кутник; У-ки метки — карбові 
кутники; У. обвязочпнй — ОЩЄПО- 

вий кутник. 
♦УГОЛЬНЬІЙ—вугільний; У. ПО- 

рошок — вугільний порошАк; У. 
фильтр — вугільне ЦІДЙЛО; У. 
брусок — вугільний брусАк. 

*УгАльньій—кутовйй, наріжний. 
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Угроза 

Угроза—загрОза, -8и, погро¬ 
за, -ви. 
♦Удавка-узел — вузол петлею. 
♦Удаление — відділенпя, усу¬ 

нення. 
♦Удалять, удалить —віддаляти, 

віддалити; усувати, усунути. 
♦Удар — удар, -ру; У. в шти¬ 

ки — удар на багнети; У. всгреч- 
внй — зустрічний удір; У. глав- 
пнй — головній удір; У. па ви- 
зов — удір па виклик; У. на 
соединение — сполучний удйр; 
У. обоюдний — обопільний удАр; 
У. останавливающий — зуниений 
удар; У. повторний (ремш) — 
повторний удір (рем/з); У. Прв- 
дупреждающий—упередний удАр; 
У. прямой —простий удАр; У. раз- 
махом — удАр рОзмахом; У. ре- 
шительннй — рішучий удар; 
У-рои отвод — відведення удіром; 
У-ри наносить—вавдавіти удірів. 
♦Ударник — удАрнпк, -ка; У. -ка 

взвод — зведення удірника; У. с 
жалом — удірнпк із жілом. 
♦Ударний — удірнпй, пагіль- 

плй; У. группа — удірна грУпа; 
У. капсюль — удірна капсуля; 
У. мехапизм — удірний механізм; 
У. состав — ударний склад; У. 
трубка — удірпий запальник. 
♦Ударять, -ся, ударить, -ся — 

бити, -ся, удірити, -ся. 
♦Удвоенний — ПОДВОЄНИЙ; У. 

скорость — подвоєна швидкість. 
♦Удельний — питбмий; У. вес— 

нптіІма вагі. 
♦Удерживать, удержать - вдер- 

Узел 

жувати, вдержати, втримувати, 
втримати. 
♦Удержник гильзи — затрнмиік 

ГІЛЬЗИ. 

♦Удила — вудила, -дйл. 
♦Удлинение — видовження. 
♦Удлиненний — видОвжений; У. 

заряд — видовжений заря'д. 
♦Удобоприменяемость — зруч¬ 

ність пристосування. 
♦Удобоуправляемость— зруч¬ 

ність керування. 
♦Удобство — зручність, -пости, 

вигОда, -ди; У. управлення — 
зручність керування. 
♦Удостаивать, удостоить—ша- 

нувАти, ушанувітн. 
Удостоверение— посвідчення, 

посвідка. 
Удостоверять, -ся, удосто- 

верить, -ся —свідчити, посвід¬ 
чити, засвідчити; (у^впевняти, 
-ся, (у)впевнити, -ся, пересвід¬ 
чувати, -СЯ, ПЄрЄСв/дчИТИСЯ; У. 
подппсь — засвідчити шдппса. 
♦Удушающий — вадушливпй; У. 

веідество — задушлива речовина; 
У. газ — задушливий газ. 
♦Уезд — повіт, -ту. 
Уездний — ловітОвиО; У. го¬ 

род — повітОве МІСТО. 
Ужин.— вечеря, -рі. 

♦Ужинная закладка — закла¬ 
дання {продуктів) па вечерю. 
♦Узда — гнузда, -дн. 
♦Узда-недоуздон - гпу8ДІ-не- 

дОуздок, -дка. 
♦Уздечка — гнуздечка, -кп. 
♦Узел--вузол, -злі; У. бегу- 



Укрепдвшшй 

♦Укатанний —укочений, нако¬ 
чений; У. дорога — пакОчепий, 
укОчений шлях. 
♦Укладка — укладення, наклід, 

:ду- 
♦Унлон — ухил, -лу; СХИЛ, -лу; 

У. дороги — схил шляху. 
♦Уклоняться, уклониться —. 

ухиля'тися, ухилитися; уникати, 
уникнути. 
♦Уключиньї — кочети, -ТІВ. 

♦Укол — укОл, -лу; У. паведен- 
еий — наведений укол; У. оста- 
навливающий—зупинний укОл; 
У. предупреждающий — уперед- 
ний укол; У. прямой— прОстий 
укО.1; У. с отводом оружпя про¬ 
тивника — укОл із відведенням 
збрОї вброга; у. с переводом — 
укол із переведенням. 
♦Укомплектовувать, укомплек- 

товать — комплектувати, уком¬ 
плектувати, попОвпювати, нопОв- 

питп. 
♦Укорачивать, укоротить 

(у)вкорОчувати, (у)вкоротйти; У. 

трубку — вкорочувати 8апільии- 
ка; У. уровеиь — вкорОчуватн 
поземницю. 
♦Укоренение—укорінення, уко¬ 

рінювання. 
♦Укрепа — уіфіпа, -пи. 
♦Укрепление—укріплення; фор¬ 

теця; У. позиций — укріплення 
П08ЙЦІЙ. , 
♦Укрепленньїй —- укріплений; 

У. полоса — укріплена смуга; 
У. рубеж—укріплений рубія;; 
У. участок — укріплена дільниця. 

чий — бівучий вузол; У. кора¬ 
бельний — морський вузол; У. 
мертвий — мертвий вузол; У. пе- 
мецкий — німецький вузол; У. 
петлевой — зйшморг^У. прнчаль- 
пий — причільний вузол; У. про- 
стой — звичайний вузол; У. пря¬ 
мой— прОстий вузол; У. рибац- 
КИй — рпбОльськнй вузол; У. со- 
противлепия — вувол Опору; У. 
ткацкий — ткіцький , вузол; У.- 
удавка — вузол петлею. 
' *Узний — вузький. 
♦Узкоколейная дорога — вузь- 

коколійиа залізниця. , 
♦Узловьіе пази —вузлові ґіри. 
♦Узнавать,; узнать—пізнавати, 

пізнітц, довідуватися,довідатися, 
дізнаватися, дізнатися. 
♦Уназание — зазначення, вка¬ 

зівка, -КИ; У. целей—зазна¬ 

чення цілів. 

♦Указатель — добавив, -ка; У. 
визира — покізник зірпика; У. 
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Укреилять Употреблеїшс 

*Унреплять, -ся, унрепить, 

-ся — укріпляти, -ся, укріпи¬ 
ти, -ся; У-ть фашинами—тара- 
суватп. 

*Укрьітие — закриття'. 
*Унрьітьій—закрйтий, скрй- 

ТПЙ; У. МЄСТО—СКрЙте М1СЦЄ. 
*Унупорочний материал — ма- 

торіял накувальппй. 
Улавливание (радио)—пе¬ 

рехоплювання. 
*Улавливать, уловить —пере¬ 

хоплювати, перехопити;- вловлю¬ 
вати, вловити. 

Улица — вулиця, -ці. 
*Уличньій — вуличний; У. бой — 

вуличний бій. 
*Улучшение — поліпшення, (у)- 

вдоскопілешія. 
^Ультрамарин — ультрамарин, 

-пу. 
*Умбра — умбра, -ри; У. жжеп- 

ная — пйлена умбра; У. нату¬ 
ральная — прирОдая умбра. 

*Уменьшение—зменшення; У. 
картн — зменшення мани. 

*Умеренньій — помірний, по¬ 
міркований; У. ветер — помірний 
вітер; У. ход — помірна хода. 
Ум ерший — мрець, мерця. 
Умственньїй — розумовий. 

*Умьівальная — (в)умивальня, 
-пі. 

*Умьівальник — (в)умнвДльник, 
-ка. 

Умьівание —(в)умивішія. 
*Универсальньій — універсйль- 
шій; У. снаряд — універсальний 
гармітевь. 

*Унитарньій —* унітарний; У. 

патрон — упітірпий набій. 
*Уничтожать, уничтожить — 

нищити, знищити. 
*Уничтожение — нищення, зни¬ 
щення. 

*Унос—посторінкова п£ра(ко- 
Ней); У. корепной — ДИШЛОВІЇ 
пара (коней); У. передиий—пе¬ 
редня пара; У. средипй — се¬ 
редня піра. 

*УнОСНОЙ — ПОСТОРІНКОВИЙ; У. 

часть дишла — передня частйпа 
ДИШЛЯ; У. крюк — гак штель- 
вапі. 

^Упирать, -ся, упереть, -ся— 
упирати, -ся, уперти, -ся. 

Уполномоченньїй— уповнова¬ 
жений. 

*Упор — упОра, -ри; У. (ж. д.) 
— снип (залізнйчиий); У. ко- 
льцевой — кільцева упора; У. па 
кистях — упора па кйтицях; 
У. па мтфте для ричага — упо- 
ра па муфті віжеля; У. па руках 
— упОра на рукіх; У. шомполь¬ 
ний — шімиольпа упОра. 

*Упорньій — упертий; завзятий, 
запеклий; упірпий; У. вппт — 
упірний ҐВИНТ; У. КОЛЬЦО—?пір- 
не кільце; У. кулак — упірний 
кулік; У. муфта — упірпа муф¬ 
та; У. оборопа — ваввята, упер¬ 
та оборОна; У. сопротпвлешіе — 
завгя'тий Опір; У. цилпндр замка 
— упірпий цилшдор замка. 

Упорство — упертість, -тости, 
завзя'ття, запеклість, -лости. 

Употребление — вжнвОпвл. 

199 



Условае Уиравленне 

♦Управление — управа, управ* 
мінвя, керування; У. боєм — ке¬ 
рування боєм; У. войсками'—-ке- 
рувіппя військом; У. Государ- 
ственпое Политическое — Дер¬ 
жавне Політичне Управління- У. 

дивнзин — управління дивізії; 
У. комендантское — комендант¬ 
ське управління; У. огиом — ке¬ 
рування ВОГНеМ; У. ТЄХПИЧЄСКОЄ'— 
технічне керування; У. частью— 
керування частішою. 
♦Управлять — керувіти; У. бо¬ 

єм — керувіти боєм. 
♦Упражнение— впріва, -ви; У. 

военно-прикладное — військіво- 
прикдадні впрїва; У. дополни- 
тельное—додаткбва впріва; У-пия 
успокаивающие— васпокіговальві 
впрівн. 

Упразднять, упразднить — 

касувіти, скасувати, зносити, 
знести. 

Упредительньїй — упереДуНИЙ; 

У. линейка — упередна лінійка. 
♦Упростить — спростити. 
♦Упругий — пружний. 
♦Упругость — пружність, -но- 

сти. 
♦Упряжка — запряг, -га, запря¬ 
гання. 
♦Упряжной—запряговий; У. ло- 

шадь — запряговий кінь. 
♦Упряжь — упряж, -ЖИ; У. Д6Г- 

ковая — легка упряж. 
Упущение — занедбання; про'- 

пуск, -ску. 
„Ура“ — „Слава". 
♦Уравнивание, уравнение—ви¬ 

рівнювання, вйрівнення; {мат.) 
рівпапня. 
♦Уравнительний — вирівняль- 

нпй; У. распределение — вирів- 
пяльний розподіл. 
♦Ураганньїй — урагінний; У. 

огонь — ураганний вогбнь. 
♦Уровенньїй — рівневий; У. по- 

верхпость земли — пбзем, -му. 
♦Уровень — (прибор)' по- 

зймпнця, -ЦІ; (водьі) — рівеш., 
-ВНЯ; У. боковой—бокові П08ЄМ- 
ниця; „У. больше (меньше) 0-00“ 
— „поземниця -більше (менше) 
0-00"; У. поперечний—поперечна 
поземниця; У. продольний — ро¬ 
дівжна ПОЗеМНИЦЯ; У.СТЄКЛЯИНЙ— 
скляна поземниця. 
♦Урочище—урочище, -ща. 
♦Урочньїй —вйзначений, завді- 

пий; У. работа—визначена роббта. 
Усвоение — засвоєння. 
Усердний — усердний. 
♦Усик — верблик, -ка. 
♦Усиление — зміцнення, підсй- 

лення. - , 
♦Усиливать, усилить — 8МІЦПЯ- 

ти, зміцнйти, підсилювати, під- 
сйлитн. 
♦Усилитель — підсилювач, -ча. 
♦Ускользать, уснользнуть — 

вислизати, вислизнути. , 
Ускоренний — пришвйдшений; 

У. шаг г— пришвйдшена ході. 
♦Ускоритель — иришвйдшувач, 

-ча. 
♦Условие — уміва, -ви; У-вия 

местпие *— місцеві умови; У-ия 
освещения —• умови освітлення. 
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УЬловннй Уточна 

‘Условньїй—умовний; У. знак— 
умовний 8нак. 

Усложнять, усложнить — 
ускладняти, ускладнити. 

*Усмотрение — рбвГЛЯД, -ду, 
рбвсуд, ду^ по В. усмотрению— 
на Вішу думку, па Ваш розсуд. 

Успех — успіх, -ху; У. рабо- 
тн — успіх робити. 

*Успешность — успішність, 
-пости. 

'Успокаивающий — заспоко'ю- 
вальпий; У. упражнепие — заспо- 
кііювальна впріва. 

*Успоноение — заспоко'єнйя; 
втихомирення; вгамув&іня. 

^Устав — статут, -ту; У. бо- 
евой — бойовий статут; У. дц- 
сциплипарпнй — дисциплінарний 
стйтут; У. нехотпнй — ПІШИЙ 
статут; У. полевой — польовий 
статут; У. стредковнй Р. Н. 
К.-а -г- стрілецький стітут Р.С. 
Ч.-а. 
'Уставний — статутний. 
Усталость — стіімлепість, -но- 

сти. 

'Установка — (в)устівлення, 
устйва; (в)устапіівлювання; У. яе- 
нитная — зенітне устівдепня, 
устіва; У. орудийная — устава 
гармйтпа; У. постоянная — по- 

*Установочний — усташівнші; 
У. випт — устапо'вной ГВИНТ; У. 

кольдо — установив кільце. 
*Установщик трубон — устав- 

нпк ванільників. 
Устньїй — усний; У. описание 

— ^спий бпис. 
*Устой — СТОЯН, -Ніі. 

*Устойчивость— СТІЙКІСТЬ, -КО¬ 

СТИ. 

*Устойчивьій — стійкий. 
*Устранять, устранить — усо¬ 

вувати, усунути. 
♦Устройство— злагода, вла¬ 
штування; У. окопов наносом — 
будування шінців насипанням. 

*Уступ — приступок, -пка; У. 

для з^ба стопора — приступок 
для вуба стопора; У. локтевой— 
ліктьовий приступок. 

^Уступать, уступить — посту¬ 
питися, поступитися; відступати, 
відступити. 

*Уступающий —— поступальний; 
У. отбнв — поступальне відби¬ 
вання; У. работа мьішц — посту¬ 
пальна робота м’язів. 

Уступнмй — приступкіівий; У. 

расположение — розташування 
приступкове. 

*Устье — (рекіс) гирло, -рла; 
(тпех.) усті-пок, -пка. 

Утверждать, утвердить — за¬ 
тверджувати, затвердити; утвер- 
а;дается — затверджується. 

*Утепленне — утепляння, утеп¬ 
лення. 

*Утечка—витік, -току; втрата, 
-ТИ. 



Уязвимий Утолщешіе 

*Утолщение — погрубшеїгая, 
згр5'бшуваігая; У. динии — по- 
грубшеппя лілії; У. горизонталей 
— погрубшенпя П03ЄМНН; У. цси- 
тііующее—центрувальне ногруб- 
шеїшя. 

*УТ0ЛЩЄННЬІЙ — грубілий; У.ГО- 
рнзоиталь — грубша позвмипа; 
У. масть — грубша частина. 

*Утонченньій — стбнчений. 
*Утопание — занурювання; У. 

бойка при открмтом затворе — 
занурювання розбйвача нри від¬ 
критому замкбві. 

^Утопить— ваиурити. 
*Уточнение — уточнення. 
*Уточненньій — уточнений; У. 

стрельба — уточнене стріляння. 
*Утрамбовка — бутпнуваипя. 
*Утрамбовь«вать — бутипувітп, 

вйбутннуватн. 
^Утрата— втріта, -ти. 
Утренний — ранішній. 

*Утьінание патронов — втнкін- 
ші набоїв. 

Уходить, уйти — виходити, 
вийти. 

Участив — участь, -ти. 
Участник—учасник, -ка, спіль¬ 

ник, -ка. 
♦Участок — дільпйця, -ці; У. 

боевой — бойова ДІЛЬНИЦЯ; У. 

роти — дільниця сбтні; У. ла- 
гсриип — таборбва дільниця; У. 
сторожевой—сторожова дільпйця. 

*Учащение — вчащання; У. ша¬ 
га — вчащання крбку. 

Учебні-к — підручник, -ка. 

*Учебньій — учбовий; У. 8аве- 
дение — учббвий заклад; У. пат¬ 
рон — учббвнй набій; У. плац— 
учббвий плац; У. пособие — уч¬ 
бовий підручник, приладдя;'У. 
сбор — учббвпй збір. 

Учение — наука, навчання, 
вправи; У. одипочное — вправи 
одинцем; У. орудігііное—гармат¬ 
не навчання; У. тактическое — 
тактйчне навчання. 

Ученик — учень, учня. 
*Учет—бблік, -ку; У. патро¬ 

нов — бблік наббїв; У. расхода 
патронов — бблік вйтрати на- 
ббїв; У. целеіі — о'блік ЦІЛІВ. 

*Учетньій — обліковий. 
*Учитьівать, учесть —обчи- 

сля'тп, обчйслптп, брати, взяти 
иа о'блік, дископтувітп. 

*Учреждение — установа, -ви; 
У. тиловое — тилова установа; У. 
хозяйствешюе—господарча уста¬ 
нова. 

*Ушат — цебер, -брі. 
Ушестеренньїй — збільшений 

в б разів. 
Ушибленньїй—що вбйвся сйль- 

но, що забився. 
*Ушивочньій — ушивальний. 
*Уширение — розшир, ушйрен- 

пя; У. шага — збільшення кроку. 
*Ушко — вушко, -ка. 
*Ущелье — вертйпа. 
*Уязвимость — уразливість, 

-востн; У. цели — уразливість 
діли. 

*УязвимьіЙ —урйзниіі. 



* Фабрика — фабрика, -ки. 
Фабричний — фабричний. 
Фактический — фактичний. 
Фактор — фактор, -ру. 

“Фаланга — фаланга, -ги. 
“Фальшивий—фальшивий; Ф. 

сросток — фальшива стічйна. 
Фамилия — прізвище, 7ща. 

•Фанера— форнір, -ру. 
“Фанерний — форш'рнии. 
•Фарватер — фарватер, -ру. 
^Фарфоровий — порцеляновий. 
Фасад — чолі, чола. 

* Фашина — тарАска, -ки; укре- 
плять Ф. — тарасувітн. 

•Фашинний — тарасіівпй; Ф. 
дорога — тарас<івиії шлях. 
•Фельдта пакет—пакет Фельд- 

тів. 
Фельдшер - фельдшер, -ра; 

Ф. ветеринарний — ветеринар¬ 
ний фельдшер. 

•Фенол— феніл, -лу. 
* Ферма — звя'зеш», -зня. 
“ Фехтовальний — фехтуваль¬ 

ний. 
•Фехтование — фехтув&ння; Ф. 

двухстороппее — двобічне фех¬ 
тування; Ф. ппдивидуальпое — 
індивідуальне фехтування; Ф. ко- 
мандное — фехтування коміпда- 
МИ; Ф. прикладнеє — прпкладпб 
фехтувінпя. 

■■ Фигура —фігура, -ри; постать, 
•ТИ; Ф. В рост — фігура у зріст; 
Ф. головная — головна фігура; 

Ф. грудная — грудна фігура; Ф. 
поясная — поясні фігура. 

’ Фигурний полет — фігурний 
літ, льїту. 

*Фигурчатий —?фігуристші. 
•Физический — фізичний. 
•Фиксация — фіксація, -ції. 
*Фиксировать— фіксувати. 
*Фильтр — цідило, -ла. 
•Финансовий — фінансовий. 
Финиш — фініш, -ша. 

•Финишер— фінішер, -ра. 
•Фиолетовий — фіялкіівий. 
•Фитиль — ґніт, гніту. 
•Флаг— иійва, -ви. ’ _ . 
•Флажок — майвець, -йовця. 
Фланг — фланк, -ку, крило, 

-ла; Ф. левнй — лівий фланк; 
Ф. паружннй — зовнішній фланк; 
Ф. правий — правий фланк. 

•Фланговий — флаиковйй; Ф. 

движение — флаиковйй рух; Ф. 

марш — флаиковйй рух; Ф. 

огонь — флапковйй вогінь: Ф. 
охраиеиие — фланкові охоріна. 

'Фланелевий — фланелевий. 
•Фланец—криси, -сів. 
•Фланкирование — фланкуван¬ 

ня. 

Флачнировать — фланкувати. 
Фланкирующий —флапкуваль- 

ний; Ф. постройка — фланку- 
вільна будівля. 
•Флегматизатор — гамівнйк, 

•кі. 
•Флот — фліта, -ТИ; Ф. воєн- 

іГ#^ 
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Флотилия Футляр 

оо-воздушний — фліта військо¬ 
во-повітряні. 
♦Флотилия — флотилія, -ЛІТ. 
♦Фляга, фляжка—фля'шка,- ке. 

♦Фонус — фікус, -су. 
♦Фон— тло, тла. 
♦Фонар— лнхтір, -ря. 
♦Фонический — ГуДКІВНЙ; Ф. 

аппарат — гу^кОвий апарат. 
♦Форма — фірма, -ми; Ф. круг¬ 

лая — кругла фірма; Ф. одеж- 
дьі — фірма ідягу; Ф. поход- 
ная — похідна фірма; Ф. про- 
долговатая — довгаста фірма; 
Ф. ребристая — ребрувіта фір¬ 
ма; Ф. рельефа— форма рель- 
іфу; Ф. служебная — службова 
фірма; Ф. тактяческая — так¬ 
тична фірма, 
♦Форменний— фірмений. 
♦Формирование— формування. 
Формировать, сформировать 

— формувати, зформувіти. 
♦Формуляр — формуля'р, -ра. 
♦Форпостний — форпоснпй; Ф. 

телефон — форпісннй телефіп. 
♦Форсирование — форсувінпя. 
♦Форсированний — форсіва- 
шій; Ф. марш —форсований рух 
(марш); Ф.шаг—форсіваннй крок. 
♦Форсировать — форсувітп. 
♦Форт —форт, -ту. 
♦Фортификационний —форти¬ 

фікаційний. 
♦Фортификация—фортифікація, 

-ції. 
♦Форточка оконная—кватир¬ 

ка, -кн. 
♦Фосген — фосген, -ну. 

♦Фосфор — фісфор, -ру. 
♦Фотографирование— фотогра¬ 

фування. 
♦Фотография—фотографія, -фії. 
Франция — фракція, -ції. 

♦Фрезерний станок — фра¬ 
зерка. 
♦Фронт—фропт, -ту, чолі, -лі. 
♦Фронтальний — фроптальннй; 
Ф. атака — фронтальна атіка;. 
Ф. двцжепие —фроптільпий рух; 
Ф. .тиння — фронтальна ЛІНІЯ; 
Ф. огонь—фронтільпнй ВОГОНЬ; Ф. 

охранепие — фронтільна охоріна. 
♦Фронтовой — фронтовий; Ф. 

база — фронтові віза. 
♦Фуганок — фуґіпок, -ика. 
♦Фугас — фугаса, -се; Ф. дон¬ 

ний — дівна фугіса; Ф. каме- 
пометпий — каменометпа фугаса; 
Ф. огнеметний— вогнсметпа фу¬ 
гіса; Ф. плавучий — плавна фу¬ 
гіса; Ф. подводпий — підвідна 
фугіса; Ф. шрапнельний—шрап- 
нельпа фугіса. 
♦Фугасний — фугіснвй; Ф. гра¬ 

ната — фугісна грапіта; Ф.^ей- 
ствие — фугісна дія. 
♦Фундамент — фундамент, -ту. 
♦Фураж — фурія;, -жу; Ф. зер- 

НОВОЙ — зерновий фурІЖ; Ф. Об’- 
емистий — засідннй фуріж. 
♦Фуражировка —фуражувіиня. 
♦Фуражний — фуріжпий; Ф. 

аркан — ужисько; Ф. доводь- 
ствие —• ностачіния фуріжно. 
♦Фуражна — кашкет, -та. 
Футбол — футбол, -лу. 

♦Футляр — футляр, -ру. 



Халат 

* Халат — халіт, -та. 
Халатность — недбалість, -ло- 

сти. 
‘Характер — характер, -ру; 

(У оюивьив существ) вдіча, 
-чі; ^ X. местности ■— характер 
місцевости. 

* Характеристика — характерй- 
стика, -ки. 
♦Хватать, хватить — хапіти, 

схопите; вистачати, вистачити. 
♦Хватом —хапкОм. 
♦Хвойний— глицевнй; X. де¬ 

рево — глицеве дерево. 
♦Хворост — хвОрост, -сту. 
Хворостяний — хворостяний. 

♦Хвост — ХВІСТ, ХВОСТІ; X. 
затвора — хвіст валкі; X. КО¬ 

ЛОННІЇ- ХВІСТ КОлОнИ; X. ЛИПИ 

— хвіст ліпи; X. подавателя — 
хвіст подавачі; X. регулятора— 
хвіст регуля'тора. 

‘Хвостовой — ХВОСТОВИЙ; X. 
ВИНТ — ХВОСТОВИЙ ҐВНПТ; X. опе- 
роиие — хвостове оп/рення; X. 
платформа — хвостові платфор¬ 
ма. 

‘Хердель—хОрдель, -деля. 
♦Химичесний — хемічпий; X. 

войиа — хеяічпа війні; X. вой- 
ска — хемічне в/йсько; X. коман¬ 
да — хемічпа коміпда; X. на- 
блюдеипе -— ХОМІ ЧИЄ стеження; 
X. налет —хемічпий повітряний 
ніпад; X. нападеиие — хемічпий 
напад; X. охранеппе — хем/чпа 

Хоботовий 

X 

охорОна; X. снаряд — хем/чшш 
гармітень; X. соедняепие — хе- 
мічна сполука; X. средства борь- 
бн — хемічні зісоби боротьби. 

Хитрость — хитрість, -рости 
(ми. хитрощі). 

Хищний —хижий. 
Хладнонровие — спокій, -кОю, 

байдужість, -жости. ‘ 
Хлеб — хліб, -ба, вбіжжя. 
Хлебний — хлібний; X. пжаф- 

чик — шіфка на хліб. 
♦Хлебопекарная печь—піч пе- 

кірська. 

*Хлебопенарня — пекірпя, -ПІ; 
X. полевая — польові пекарня! 

* Хлебопечение —хлібовипікіп- 
пя. 
♦Хлопон — бавОвна, -пи. 
♦Хлопчатобумажний — бавов¬ 

няний; X. концц — бавовняні 
кінці. 
♦Хлор — хлор, -ру. 

'Хлорацетофенон — хлораце¬ 
тофенон, -ну. 
♦Хлорний— хлОрниіі; X. ИЗ- 

весть — хлОрне вапно'; X. олово 
— чотирнхлорік цйпн. 
♦Хлороводород —хлороводень, 

-діло. 

♦Хлорпикрин—хлорпікрйп, -пу. 
Хлорсульфоновая нислота — 

хлорсульфОнова кислоті. 
Хобот т—хОбот, -та. 

♦Хоботовий — хоботОвнЙ; X. 
лист — хоботОвнЙ аркуш; X. 
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свазь — хоботова в’язь; X. часть 
— хоботіва частіша. 

Ход (колесньїй) — колісний 
хід. 

*Х0Д—ХІД, ХОДУ; „Больгацй ход“ 
— „Збільшити хіду"; „Заднпй 
ход“ — „відвій хід“; „Менший 
ХОД" — «зменшити ХІДу“; X. 

мертвий — мертвий ХІД; X. со- 
общепия — хід сполучнйй; X. 
передшій — передній^ ХІД; „УіІЄ- 
рсппий ход" — „помірний хід". 

Ходатайство — клопотання. 
Ходатайствовать — клопота¬ 

тися, прохати, просити. 
Ходить — ходити; доглядати. 
Ходовой —ХОДОВИЙ; X. внпт— 

ходовий гвинт; X. лпвия — хо¬ 
дова ЛІНІЯ. 

♦Ходьба— ХІДНЯ, -дні; ХОДІННЯ; 

X. на лижах—ходіння на лижвах. 
Хозкомиесия содействия— 

госкомі'сія допомо'ги. 
♦Хозяйств енньїй—господарчий; 

X. двуколка — господарча бідка; 
X. команда — господарча коман¬ 
да; X. учреждепио — господарча 
устаніва; X. часть— господарча 
частина. 
♦Хозяйство — господарство; X. 

воснное — військове господар¬ 
ство. 

* Хол на -чубок, -бка. 
♦Холм — горб, -ба. 
♦Холмик— горбік, -бка. 
♦Холмистий —горбуватий, гор¬ 

бастий; X. нестность —горбува¬ 
та місцевість. 

Холодний —холодний; X. ору- 
жие — січні збрія. 
♦Холостая камера — сліпа кі- 

мера. 
♦Холостой патрон — сліпий 

набій. 
*Холостой вистрел — сліпий 

пістріл. 

♦Холст — полотні, -па. 
♦Холщевий — полоти я пий. 

♦Хомут— хамут, -ті; (техн.) 
вірвант, -та. 
♦Хомутик — хамутик, -ка; X. 

прпцельннй — хамутик мірникі- 
вий. 
♦Хомутина — кичка, -ки (для 
хомута). 

* Хорда — хірда, -дп. 
Хор музики—хор, -ру музики. 

♦Хранение — оберігіння, хорі- 
непня; X. дел—оберігання справ; 
X. знаменн—вберігання прапора. 
♦Хранилищо—схівшце, -ща. 

♦Хранить — збсрігітн, ховіти. 
'Храповик — заскочне кілесо. 
♦Храповое колесо —заскочне 

кілесо. 
♦Хребет — кряж, -жу, хребет, 

-бті; пісмо, -ма; X. горний—гір¬ 
ський кряж. 
♦Хрипение затвора — хрипіння 

замка. 
♦Хромовий —хріновий. 
Хутор — хутір, -тора. 



Цапфа 
Дентрофуга 

*Дапфа— цапфа, -фи; Ц. ва- 
жимноії матки — цапфа тисковОї 
матки; Ц. ствола — цапфа ц/в- 
ки. * 

♦Дапфенньїй — цапфовий; Ц. 
гие8да — цапфов/ глізда; Д. кодь- 
цо — цапфово кільце; Д. ко¬ 
робка — цапфова коробка. 

^Дарапать, царапнуть —дря¬ 
пати, дря'пнути. 

* Дарапина — дряпок, -пка. 
*Двет — кОлір, -льору; бірва, 

-ви. 

■ Дветной — кольоровий. 
*Девье — підцівппк, -ка. 
♦Дейхгауз — комОра, -ри, цсй- 

хівз, -зу. 

♦Делевой — цілевий. 

Делесообразньїй—доцільний. 
' Делеуказание —цілевказапея. 
*Двлик — нащльник, -ника. 
* Де лина — цілина, -пн. 
* Деллулоид — целулОїд, -ду. 
*Деллулоидньій круг —целу¬ 

лоїдне кОло. 

*ДелЬ— ц/ль, ЦІМ; меті, -тй; 
Д. вертикальная — прямовйсеа 
ціль; Ц. вовдушпая — повітряна 
ЦІЛЬ; Д. ВОЙНЬІ — меті ВІЙПЙ; 

Д. глубокая — глибока ціль; Д. 

двнжущаяся — рухОма ціль; Д. 
живая — жива ціль; Д. закри¬ 
тая — зДрйта ціль; Д. заиятпй 
— мета навчання; Д. земная — 
наземна ціль; Д. за закрнтном— 
ціль за закриттям; Д. невидимая 
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— невидна, закрйта ціль; Д. нс- 
подвижиая — перухлйва ціль- 
Д. открнтая — відкрита ціль; 
вибор целей — вйбір цілів; пе- 
ремена Д. — зміна ціли; указа- 
ние целой—зазначення цілів. 
♦Цельнотянутая гильза —су- 

цільиотяїнена г/льза. 
♦Демент— цемент, -ту. 
♦Дементировать— цементува¬ 

ти. 

* Дементирующий — цементу¬ 
вальний; Д. вещество — цемен¬ 
тувальна речовині 

Дена — ціні, -нй; Д. делеїшя 
. — ціні поділу. 

*Дентр — центер, -тру, осере¬ 
док, -дку; Д. рассеивапия—цеи- 
тер рОвСІВу; Д. сопротивления— 
центер Опору; Д. тяжести—цеи- 
тср вагй. 

'■ Дентрплизация — централі¬ 
зація, -ції. 
♦Дентральньїй — центральний; 
Д. ВИНТ — центральний ГВИНТ; 

Д. канал — центральний, ос^: 
редкОвий канал; Д. коммутатор— 
центральний конутітор; Д. стан- 
ция — центрільпа стація; Д. 

трубка — цептрільиа трубка. 
♦Дентробежньж —відосередкО- 

ВНЙ. 

* Дентростремительньїй —до- 
осередкОвий. 
♦Дентрофуга — центрофуга, 

-гп. 



Часть 
Цевтрующее утодщоние 

сора; Ц. накатиика — цилшдер 
пакічувача; Ц. оседающий осід- 
ний цилшдер. 
♦Цилиндричесний —циліндрич¬ 

ний; Ц. чугупная граната — ци¬ 
ліндрична чавунна граиіта; Ц- 

виступ — циліндричний виступ. 
♦Цилиндровьій — циліндровий. 
* Цинк —цинк, -ку. 
♦Цинковая втулка — цинковий 

♦Центрующее утолщение 
центрувальне вгрубшення. 
♦Цепочка — ланцюжок, -я 
ц. барабана — ланцюжів бг 
бана; Ц. отвеса — ланцюжок 
вискі. , 
♦Цеппелин — цепелін, -на.^ 
♦Цепь — (боевой поряс 

рбзстрільня, -ні-(железна* 
ланцюг, -гі; Ц. горная — 
ське пісно; ц. мерпая — ніі 
ланцюг; Ц- мшсрофонная — 

ццркель, -кля. 

- обіжиик, -ка. , 
— циркуляція, 

♦Частньїй —частковий, осібпий, 
приватний; Ч. атаки — часткові 
атіки; Ч. задача —осібне завдан¬ 
ня; Ч. квартира—привітна квар¬ 
тира; Ч. почин—осібний почин. 
♦Частокол-—частокіл, -колу. 
♦Частий, -то — чістий, -то; 

густий, -то; Частий огонь — 
густий вогінь. 
♦Часть — частина, -ни; Ч. ар- 

тиллерийская—гармітна частина: 
Ч. боевая — бойова частіша; Ч 
бропевая—пйнцерпа частина; Ч 
воздушного флота— частіша по 
вітрянії флоти; Ч. вспоногатель 
ная—допомічпі частина; Ч. вьі 



Часи Четвереньки 

жодная—вихідні частина; Ч. го¬ 
ловная—головна частина; Ч. де- 
журная — вартові частина; Ч. 
детородпие — природженая; Ч. 
дистанциониая—дистанційна ча¬ 
стина; Ч. дульная — дулові ча¬ 
стина; Ч. желеаподорожпая — 
яалізнйча частйна; Ч. запасная— 
запіспа частина; Ч. затворная— 
замкові частина; Ч. кадровая — 
кадрова частйпа; Ч. казенная — 
гувова частина; Ч. караульпая— 
сторожова частйпа; Ч. корневая— 
коренева частина; Ч. лобовая — 
лобова частйпа; Ч. материальная 
—матерія'льна частйпа; Ч. на- 
нравляющая—напрямні частйпа; 
Ч. нарозная—нарізні частйпа; Ч. 
наружпая—зовнішня частйпа; Ч. 
иосовая—носові частйпа; Ч. от- 
дельпая—окрема частйна;Ч. осо- 
бого пазпачення—частина окре¬ 
мого призначення; Ч. оседающая 
—осідні частйна; Ч. охраняющая 
—частйна охорОни; Ч. отднхаю- 
щая — частйна на відпочйнку; 
Ч. прикривающая—вахисні части¬ 
на; Ч. прожекторная—прожектор¬ 
на частіша; Ч. разведивательная 
—розвідна частйпа; Ч-ти лагер- 
пого сбора—частйни таборового 
збору; Ч. связи—частйпа звязку; 
Ч. соединепия — частйни злукй; 
Ч. соседняя — сусідня частйна; 
Ч. составпая—складова частйна; 
Ч. сі'роевая—муштріва^частйпа; 
Ч-ти трущиеся—тертьові частини; 
Ч. тррриторпальная —територі- 
лльпа частйна; Ч. техническая— 

технГчпа частйпа; Ч, хоботовая— 
хоботова частйна; Ч. хозяйствен- 
п.тя—господарча частйпа. 

*Часьі — годинник, -ка. 
*Чашечка — мйсочка, -ки. 
*Чашка—миска, -ки; Ч. к ста¬ 

нинне—мйска до стОвби; Ч. соеди- 
пительная—злучпа мйска. 

*Чека—зігвіздок, -дка; Ч. раз- 
резная — розрізний загвіздок. 

*Челна — чубОк, -бкі. 
*Челнок — чОвпвк, -ка. 
*Червяк — шнек, -ка. 
'Червячньїй—шнековий; Ч. випт 

— шнековий ґвинт; Ч. диск — 
шнекове кружіло; Ч. шестерня— 
шнекова шестерня. 

*Чердак — горйще, -ща. 
*Чередоваться — чергуватися. 
*Черенок— деря&к, -кі; колОд- 

ка, -ки. 
•Чересседельник — черезсіде¬ 

лок, -яка. 
*Черновик — чернетка, -ки. 
*Чернозем -- чорпогемдя, -лі. 
•Чернорабочий—чорнорОб, -ба. 
*Черньій—чОрний. 
•Черпак — чериік, -ка. 
*Черта, черточка — риса, -си, 

рйска, -ин; Ч. контрольная— кон¬ 
трольна риска. 

*Чертеж — рисунок, -нка. 
*Чертежник — рисівнйк, -кі. 
*Чертить, начертить —рису- 

віти, нарисувіти. 
*Черчение — ресувіння. 
*Чесотка — корОста, -ти. 
*Четвереньни, на четверень- 

ках — річки. 



Чєїкость 

♦Четкость — чіткість, -кости. 
♦Четньїй—паристий; Ч. комора 

—паристі комори. 
* Четьірехгранньїй—чотириста? 

пий; Ч. лезвке—чотиристінно лезо. 
♦Четьірехколесньїй —чотнрико- 

ЛІСИИЙ. 

♦Чехол—покривець, -ВЦЯ; Ч. для 
иулемета—покривець для куле¬ 
мету. 
♦Чинить, починить — лагодити, 

полагодити; латітн, полатати. 
♦Численность-кількість,-кости, 
ЧИСЛІ, -ЛІ. 

■Численний—чисельний, число¬ 
вий; Ч. масштаб — числові мі¬ 
рило. 
♦Числиться -лічитися, рахува¬ 

тися. 
♦ Число—число, -лі; кількість, 

-КОСТИ; діта, -ТИ. 

♦Чистка — чищення; Ч. доша- 
ДИ—чищення КОНЯ; Ч. ОруЖИЯ— 
чищення йбрії. 

♦Чистота—чистоті, -ти; охай¬ 
ність, охійпости. . 

Читальня — читальня, -пі. 

♦Шаблон—мідло, -ла; Ш. для 
проверни вьіхода бойка ударника 
— мідло, щоб перевіряти вихід 
розбивана удірника. 
♦Шаг—крік, -ку, ступінь,-пеня; 

ході, -дй; Ш. винта — відстань, 
-пи; „Шаг вперед”—„Крок впе¬ 
ред”; „Ш. мерннй”—мірний крок; 

Шаг 

Читать, прочитать — чптіти, 
прочитіти. 

■ Чихательньїй—чхальний; Ч.во- 
щество — чхільпа речовнпі; Ч. 
газ—чхільний газ. 

Чрезвьічайнмй—надввичійний. 
♦Чтение — читінпя; Ч. карт — 

читінпя мап. 
♦Чувствительность — чутли¬ 

вість, -ПОСТИ; Ч. ввривчатні ве- 
ществ — чутливість впбухівих 
речовин. 

*Чувс вительньїй — чутливий; 
Ч. к удару—чутливий до вдіру. 

Чувствовать, почувствовать 
—почувіти, почути. 
♦Чугун — чавун, -ні. 
♦Чугунньїй—чавунний; Ч. втул¬ 

ка—чавунний втулок; Ч. грапа- 
та—чавунна граніта; Ч. дно — 
чавунне ДНО; Ч. корпус с хвостом 
— чавунний кірпус ІЗ ХВОСТАМ; 
Ч. носок—чавунний иоро'к; Ч.ста¬ 
кан—чавунний кірпус (гармітня). 
♦Чумбур —чумбур, -ра. 
Чутний — чуйний, сторожкий. 

♦Чучело — опадало, -ла. 

ш 
„Шаг назад”—„Крок назад”; Ш. 
обьїкновеппнй—звичійнпй крок; 
Ш. походпий — ПОХІДНИЙ крок; 
Ш. ровний — рівніш крок; Ш. 
свободньїй — ВіЛЬПИЙ крок; Ш. 
угдомора — відстань кутоміра; 
Ш. ускоренпьій — прішівйдшепий 
крок; Ш. форонрованннй—фор- 



Шагомер Шероховатмй 

сіванпіі крок; „Шагом іарщ“ — 
„Кроком руш“. 

*Шагомер—кроколічйльпик,-ка. 
*Шайба — шайба, -би; Ш. бу¬ 

ферная — відпружпнківа шійба; 
Ш. корневая — коренева шайба; 
Ш. промежуточная — проміжна 
шійба. 

*Шайна — банда,, -дн; ватіга, 
-ги; (банная)—ря'жка, -ки. 

*Шалйш — курінь, -реня. 
"Шальная пуля — випадкова 

куля. 
^Шанцевий инструмент—шан¬ 
цевий струмент, -та. 
Шар—куля, -лі. 

*Шарик — кулька, -кв. 
"‘Шариковий подшипник—куль¬ 

ковії вальниця. 
*Шарнир—сустів, -ва; Ш. ло- 

Совой части — еустів лобової 
частйни. 

*Шарнирньій — суставнйй; Ш. 
болт— суставнйй нрогбнич; Ш.- 

коленчатая линейка — суставно- 
коЛілкувіта лішйка; Ш. скобка— 
суставні клямра; Ш. соедпиение 
—суставпі злука. 
Шароварьі—штанй, -пів. 
Шаровой—кулястий; Ш. нята, 

пйтка — куляста п’яті; Ш. уро- 
вонь — куля'ста позегпнця;'Ш. 
установка—куля'ста устіва. 

*Шаровидний — кулястий. 
•Шасси — шасі. 
*Шатать, шатнуть — хптітп, 

хитнути. 
♦Шатающийся — хиткий. 
*Шатун — гонбк, -пка. 

*Шахматний—шіховпй; Ш. ио- 
рядок—шіховпй порядок. 
Шахмати—шіхи, -хів. 

'Шашка — шашка, -ки; Ш. 
(лекало № 7) — шашка; „Ш. в 
пожпн“ — „Шашки в піхви“; 
„Шашки к бою“ — „Шашки до 
ббю“; Ш. кавалернйские—кінні 
шашки; Ш. подрнвная—висадпа 
шішка; Ш. пироксилнновая — 
піроксилінова шішка; Ш. сапер¬ 
ная — саперна шашка; Ш. тро¬ 
тиловая — тротйлова шішка. 

*ШвЄдская стенна—шведська 
стінка. 

*Швеллер—коритуватий трян, 
-му, швелер, -ра. 

*Швеллерний брус — кориту- 
ватий брус. ■ 

*Шворень — швіріпь, -реня. 
*Шворневой — швореневий; Ш. 

крюк—гак швореневий; Ш. лапа— 
ліпа шворепева; Ш^соединеиие—- 
шворепева глука. 
Шевеление — ворушіння. 
Шевелить, -ся, шевельнуть, 

-ся—ворушити,-ся, ворухнути,-ся. 
*Шедит—шедйт, -ту. 
!'Шейка—шийка, -ки; Ш. стерж- 

пя—шийка стрижня. 
*Шелковая ткань — шовківа 

тканина. 
* Шенкель—шенкель, -ля. 
*Шептало— шептало, -ла. 
*Шеренга — шерег, -га. 
* Шереношное ученне — впріви 
шерегом. 
Шероховатий — гаерсткйй.шер- 

шавнй. 
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ПІост Шов 

Шест—тичина. , , 
•Шестерня—шестерня', -ні; Ш. 

коническая — конічна шестерня; 
Ш. промежуточная — проміжна 
шестерня'. 
♦Шестигранний—шестиспнний. 
♦Шестик—тичинка, -ки. 
♦Шестовой — ТИЧКОВИЙ; Ш. 

взвод — тичкова чоті. 
Шеф—шеф, -фа. 

♦Шина — шипа, -ни; 111. гусма- 
тическая—шипа гусматична; Ш. 
пневматическая — шипа пневма¬ 
тична. 
Шинель—шинеля, -лі. 

♦Шинний—шиповий; Ш. болт— 
шиповий прогбнич. 
♦Шип—ЧІП, чопі; шпеник, -КВ; 

Проволоки) — колючка, -ки. 
*„Шире шаг“—„Ширше крок“. 
♦Ширина—ширині, -пй;Ш.строя 

—-ширині ліду; Шириною—8ав- 
шпршкй. 
♦Широкий—широкий; Ш. обстрвл 

—широкий Обстріл. 
♦Широноколейная дорога—ши¬ 

рококолійний шлях. 
♦Широта—ширині, -пи; (геогр.) 

— широта, -ти; Ш. размаха — 
ширині рбгмаху. 
♦Шифр—шифр, -ру. 
♦Шкала—шкала, -лп; Ш. деле- 

пий — шкіла пбділок; Ш. «яло¬ 
жений—шкіла вікладів; Ш. кру- 
тостей — шкіла крутостей; Ш. 
штрихов—шкіла рісок. 
♦Шкальний способ-шкільний 

спбсіб. 
♦Шкаф — шіхва, -ви; Ш. мо- 

билизадиопний — мобіліваційпа 
шіхіва. 
♦Шкафчик—шіховка, -ки. 
♦Шквал шквал, -лу. 
♦Шквальний огонь — вогбнь 

шквільний. 
Шнола —школа, -лп; Ш. пол¬ 

ковая—полкові шкбла. 
Школьньїе занятия — шкільне 

нлвчіння. 
♦Шкурка стеклянная— скляна 

шкурка. # 
♦Шлагбаум — розлоги, -гів. 
♦Шлак—жужелиця, -ці. 
♦Шланга—кишкі, -кй. 
♦Шлевна — гійка, -ки. 
♦Шлейка—шлейка, -ки; Ш. па- 

грудиая—нагрудна шлейка. 
♦Шлейний—шлейовий; Ш. ре- 

мень — шлейовій ремінь. 
♦Шлем—шолбм, -М|. 

♦Шлея—шлея, шлеї. 
♦Шлнфная пила—шліфна пилка. 
♦Шлюз — шлюзі, -зі; (водо- 
спускной)—бпуст, -ту. 
♦Шляпка—голівка, -ки; депце, 

-НЦЯ; Ш. гвоздя—голівка ЦВЯХІ; 

Ш. гильзн — депце гільзи; * Ш. 
стрелки — голівка стрілки. 
♦ШнеЙдерит—шнейдеріт, -ту. 
♦Шнур — шнур, -рі; Ш. асбе- 

стовьій — азбестовий шнур; Ш. 
револьверний — револьверний 
шнур; Ш. снусковой—спусковий 
шнур; Ш.трассировочний—шнур 
трасувільпий. 
♦Шнуровой — шнурований; Ш. 

книга—шпурбвана книга. 
♦Шов — шво, шва. 
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““Шомпол—шбмпол, -ла. 
■"Шомпольний — шомпольний; 
Ш. дорожка—шбмиодьпа доріжка; 
Ш. муфта — шбмпольна муфта; 
Ш. пружипа—пружина шбмпола; 

, Ш. упор—шбмподьна упбра; Ш. 

шпилька—шбмпольпа шпилька. 
♦Шорник — лйиар^ -ря. 
Шорох — шурхотішія, шелест, 

-ту. 
*Шоссе — шоса. 
■'Шоссейний — шосовйіі. 
'Шофер- ш<5^)ор, -ра. 

"Шпала — лежень, -жпя. 
’Шпенек — шпеник, -ка.' 

■"Шпилька —шпилька, -ки; Ш. 

прицельпая—мірникбва шпилька; 
Ш. шпонки — шпилька пішки; 
Ш. 8амикающая — вамикільна 
шпилька. 
♦Шпнон — шпигун, -пі. 
■"Шпионаж—шпигунство, -ства. 
♦Шплинт— зіволічка, -ки. 
* Шпонка — плітка, -ки; Ш. 

паправляющая—напрямна плітка; 
Ш. с 8убон—плітка І8 губом. 

* Шпора — острбга, -ги. 
■"Шпунтовий — ґаровапнй; Ш. 

свая — гарбвана піля. 
■"Шрапнель стальная, диафра- 

гиенная с очком для дистан- 

ционной трубки—шрапнеля ста¬ 
лева з ^іяфрігмою й вічком для 
дистанційного запальника. 
♦Шрапнельний фугас — шрап¬ 

нельна фугаса. 
■"Шрифт—пфифт, -ту; Ш. над- 

ппсей—шрифт написів. 
♦Штаб — штаб, -бу. 

■"Штабель — стос, стбсу. 
♦Штабной — штабовий; Ш. ко¬ 

манда— штібова комбнда; Ш. рота 
— штібова сотня. 
♦Штанга — штіпга, -ги. 
♦Штангенциркуль — штінгеп- 

циркель, -кля. 
♦ШтанДарт — стяг, -гу. 
♦Штат — штат, -ту; по штату 

цо положено—ва штатом по на¬ 
лежить. 

■"Штатив — штатив, -ву. 
♦Штатний—штітігай; Ш. расчет 

—штатний розрахунок. 
■"Штемпель ;— штемпель, -ля. 
■"Штепсельний коммутатор — 

притичкбвий комутітор. 
♦Штиль — штиль, -лю. 
♦Штифтик—шпеник, -іса. 
♦Шток—стеблб, -ЛІ; Ш. С ПОр- 
шнем — стеблб з тблоком; Ш. 
ударника — стеблб удірника. 
♦Штопор—штопор, -ру; спірА- 

ля, -лі. 
♦Штора — ролета, -ти. 
♦Шторм — шторм, -му. 
♦Шторний — родетовий. 
♦Штрих — риска, -ки. 
♦Штриховать, заштриховать — 

рискувіти, варпскувіти. 
♦Штурм — штурма, -ми. 
♦Штурмовать — штурмувіти. 
♦Штурмовой — штурмовий; Ш. 

самолот — штурмовий літій; Ш. 
часть—штурмові частина. 
♦Штик — багнет, -та; „Штики 

в ножпи“ — „Багнети в піхви*4; 
Ш. примкнутнй —• настрбмлеиий 
багнет. 
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Штнковой Зклиметр 

♦Штьжовой — багнетний; Ш. | *Шум — шуп, гбмін, -мопу; 
бой—багнетовий бій; Ш. хомутик гідас, -су. 
—хамутйк багнетовий. *Шуметь— шуміти, гомоніти. 
♦Штьірь —штир, -ру. *Шуруп—шруб, -ба. 

щ 
♦Щебенка—жорствннка, -ки. 
♦Щебень—груз, -зу; жорства, 

-вй; рінь, -ни. 
♦Щека — щока, -кй; Щ. бой- 

НИДЬІ—щоки бійпйці. 
♦Щенолда—клямка, -ки. 
♦Щелкание — кліцання. 
♦Щелок — луг, -гу. [сіль. 
Щелочь-щблок, -ку; лугова 

*Щелчон—щутік,-ткі; цок, -ку. 
♦Щель — щілина, -ни; Щ. ам¬ 

бразури— щілина амбразури; Щ. 
боевая—бойна щілйна; Щ. боко¬ 
вая—бокові щілина; Щ. нижняя 
—нижня щілина. 

* Щербина—щербина, -пи. 
* Щетинний банник — волосяні 
щітка. 

*Щет на—щітка, -ки; Щ. коп- 
ская—кінська щітка; Щ. прово- 
лочпая—дротяні щітка. 

*Збонит — ебоніт, -ту- 
♦Збонитовьій — ебонітовий; 3. 

кришка—ебонітова пбкришка. 
*Звакоприемник—евакопрпйміч. 
♦Звакуационньїй-евакуац/йяпй; 

3. отряд — овакуаційннй відділ; 
3. пупкт— евакуаці'йппй пупкт. 

♦Щечньїй — щоковий. 
♦Щипцьі — (для гвоздей) 

обценьки, -ньок; лсд/щі, -щів; Щ. 
для заклепок—кліщі па нютп. 

*Щит—щит, -та; Щ. броповой 
—піпцерний щит; Щ. откндпой 
—відкидний щит; Щ. неподвиж- 
ний—нерухомий щит; Щ. спсго- х 
вой—щит сніговий. 
♦Щитик—щитик, -ка; Щ. за- 

движной — засувний щитик; Ш. 
предохранительшлй —запобіжний 
щитик; Ш. со спусковим меха- 
ПИЗМОМ — щитик із спусковим 
механізмом; Щ. прикрития—щй- 
інк прикриття'; Щ. сапи—щитик 
сіпи. [ирнкрпття. 

*Щитовое прикрьітие—щитово 
*Щупальцьі—вусики, -ків; мац- 

кй, -ків. 
♦Щурить, -ся—жмурити, -ся. 

♦Звакуация — евакуіція, -ції’. 
♦Звакуировать — евакувати. 
♦Зкваториальньїй—екваторіаль¬ 
ний, рівопкбвнй; 3. ось вращо- 
ния — екваторіальна вісь обер¬ 
товая. • 
♦Зклиметр— екліметср, -гра. 
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Зкин&ж дтапньїй 

*3кипаш—лівів, півозу; коман¬ 
да, -ди. ' 

*Зкономический—економічний; 
3. сумміі - економічні суми. 
♦Знразит — екразйт, -ту. 
♦Знснаватор—екскаватор, -ра. 
*Зкскорт—екскірт, -ту; почбт, 

-ту. 
*Зкстрактор—екстрактор, -ра. 
*Зкстракторннй рьічаг — екс 
трікторпнй важіль. 

*3кстренньій — негійний, иад- 
звнчійниЙ;3. заседание—надзви- 
чІйіпі зб<ірн. 

*3ксцентрический — ексцен¬ 
тричний; 3. втулка— ексцентрич¬ 
ний утулок: 3. жолоб—ексцен¬ 
тричний жілоб; 3. прилив — 
ексцентричнийнрилйвок. [-тости. 
*Зластичность — пружйстість, 
*Злезатор — елеватор, -ра. 
*3лектризацря —електризуван¬ 

ня; 3. сстей — електризування 
мереж. [збваний. 

*Злентризованньій — електрн- 
*3лентрический —електричний; 

3. сеть—електрична мережа. 
*Злектричество — електрика, 

-іш. [двигун, -на, 
*Злентродвигатель — електро- 
*Злектродвижущая сила — 

електрозворушення. 
*Злентроизмерительнмй—елек- 
тровииірчий; 3. прибор — едек- 
тровимірчий прилад, [нет, -ту. 

*Злектромагнит — електромаг- 
*Злектромагнитньій— електро- 

магнетпий; 3. 

магпетні хвилі. 

*Злектротехник — електротех- 
иик, -ка. 

*Злентротехничесний — елек¬ 
тротехнічний. 

*3лемент — елемент, -та; 3. 
мокрий — мікрий елемент; 3. 
паливной—паливний елемент; 3. 
фехтовання—елементи фехтуван- 
пя. 

*3ллипс — еліпс, -су. 
*3ллиптичесний — еліптйчшій. 
Знергичньїй, -но — енергій¬ 

ний, -по, жвавий, -во, завзя'- 
тнй, -то. 

*3нергия — енергія, -гії. 
*3пидемический—епідемічний, 

пошесний; 3. отряд— епідеміч¬ 
ний, пішесішй відділ. 

Зпизодичесний—епізодичний. 
Зпизоотия — епізоотія, -тії. 

*3скадра — ескідра, -рп. 
*3скадрилья—ескадрйлля, -лі; 

3. истребительная—нйщуча ес¬ 
кадрилій; 3. разведивательная— 
розвідна ескадрйлля. 

*Зскадрон — кіниа сітпя, -иі; 
3. связн — кінна сітня звязку; 
;,3., строй взвод"—„сітпя, лад¬ 
ній чбтл“. 

*Зскадронньій — сотенний. 
*3скарп — ескарп, -пу. 
*Зспадрон— еспадрбн, -ну. 
*Зстокада — естокіда, -ди. 
*3таж — пбверх, -ху; 3. верх- 

ішй — горішній пбверх. 
*3тап — отап, -пу. 
*3тапньій —стіппий; З.пункт — 

воліш — електро- стіппий пункт; 3. лазарет—стін- 
| пий шпитіль. 



Зфес 
Ящичний 

♦Зфес держак, -на. 
♦Зфир втер, -ру. 

♦Зшелон— вшоліп, -на. 
♦Зшелонировать—ешелонувати. 

ю 
Юг—південь, -два. ♦Южннй — південний; юго-Во- 
ШІ —* ШВДоио, -ди». ... . , ' -а 

^Юго-восток-південний схід, І сточиий—південно-східній; іого- 
східу. . . 
♦Юго-запад — південний захід, 

-ходу. 

западннй — півдешю-зіхідшй. 
♦Юрта — шатрі, -трі. 
♦Юфть — юхта, -ти. 

Я 
•Явка —явка, -кн. 
♦Явление—явище, -Щ»; Я. ат- 

носфорное — атмосферне явище; 
я.метеорологнческос—метеороло¬ 
гічне явище; Я. стихпйпое—сти¬ 

хійне явище 
♦Являться, явиться—являтися, 
* Явний —явний. [явитися. 
♦Явно— явно. [-пости. 
♦Ядовнтость — отруйиість, 
* Я довитий—отруйний; Я. ве- 
щество — отруйна речовина; Я. 
газ—отруйний газ; Я. свеча — 
отруйна свічка. [ядрі, -рі. 
♦Ядро—[спорт.) гало, -ла; 
’ Язик — язйк, -ка. 
4 Яйцевидний — япцюватий. 
♦Якорний — кітвовнй. 
♦Якорь — кітва, -ви; Я. мий¬ 

ний—мінна кітва. 
♦Яка—яма, ями; Я. большая— 
вслйка яма; Я. волчья — вовча 
яма; Я. внгребная -вигрібні яма; 
Я .«малая —малі яма; Я. помой- 
пая—помийна яма. 

♦Яр —яр, яру. 
♦Яровой — ярий; Я. солома — 

яра соліма. 
♦Ярусное расположение око- 

лов—розташувіння шіпців пі- 
верхами. 

*Ясли — я'сла, ясел. 
♦Ясность — яспість, -пости. 
♦Ясний, -но—ясний, -но. 
♦Ячеечннй окоп — гніздовий 
шіпець, -нця. 
♦Ячейка (іарт.) — осередок, 

-дка; гніздйнка, -ки. 
♦Ячмень—ячмінь, -меню. 
♦Ящик — ящик, -ка, скринька, 

-ки; Я. вкладпой — вкладні 
скрііпька; Я. дспежиий—грошова 
скрйпька; Я. зарядний — заряд¬ 
ний ящик; Я. мусорпий — сміт¬ 
ниця; Я. несгораемнй— неспадеи- 
на скрйиька; „Ящик(орудно) вдо¬ 
во (вправо, вперед) — марш“ — 
„Ящик (гармата) вліво (впріво, 
вперед) — руш“. [повнії. 
♦Ящичний — ящичний; скрипі.' 
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